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Geraldo da Piedade, Estado de Minas Gerais,
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de Minas Gerais - CEMIG com a manutenção
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Governo Itamar Franco de rigorosa fiscalização
das redes de alta tensão no Estado e de provi
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CEMIG, das obrigações trabalhistas concernentes
à indenização à familia da vitima. 01494

ENIO BACCI (PDT - RS) - Inconstitucio
nalidade da proposta de emenda cciristitucional
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WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS) 
Contrariedade à Proposta de Emenda à
Constituição nO 85-B, de 1999, relativa à desvin
culação de 20% das receitas orçamentárias da
União referentes a impostos e contribuições
sociais...... 01494

NEIVA MOREIRA (PDT - MA) - Trans
curso do cinqüentenário do jornal Tribuna da
Imprensa. Homenagem ao jornalista Hélio
Femandes, Diretor do periódico. 01495

B. SÁ (PSDB - PI) - Desenvolvimento,
através do associativismo e do cooperativismo,
da cajucultura e da apicultura no interior do
Estado do Piaui. 01496

WELLlNGTON DIAS (PT - PI) - Manifes-
tação contrária à privatização do Instituto de
Resseguros do Brasil- IRB-Brasil Re. 01496

AIRTON CASCAVEL (PPS - RR) - Aná-
lise da situação politica. econômica e social da
Venezuela. pais produtor de petróleo, apóLs a
tragédia causada por chuvas torrenCiais.
Expectativas sobre o futuro da democracia'
naquele pais diante da concessão de poderes
extraordinários ao Presidente Hugo Chávez......... 01498

VAlDECI OLIVEiRA (PT - RS) - Defesa
de renegociação das dividas dos pequenos e
miniprodutores rurais. Proposta apresentada pelo
Partido dos Trabalhadores sobre o assunto.
Expectativa de iniciativa governamental acerca
da questAo............................................................. 01499

HENRIQUE FONTANA (PT - RS) - Suges
tão de medidas para equilibrio das contas pObli
cas no Pais. Apoio da bancada oposicionista 'ao
estabelecimento de teto salarial para o funcio
nalismo público. Desnecessidade da convocação
extraordinária do Congresso Nacional. Manifes
tação de voto contrário à aprovação do projeto
de Desvinculação de Receitas da União -,DRU. 01500

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) - Ape
Io às autoridades governamentais e ao Dr. Cam
pos da Paz em prol da antecipação da instalação
de unidade do Hospital Sarah Kubitschek em
Fortaleza, Estado do Ceará...... 01501

UBIRATAN AGUIAR (PSDB - CE) - Natu
reza discriminatória dos critérios de distribuição
de recursos orçamentários para as regiões brasi
leiras. Sugestões do orador para término da dis
puta entre governos estaduais pela atíação de
investimentos. 01502

DR. ROSINHA (PT - PR) - Conveniência
de revogação do Decreto nO 3.326, de 1999. so
bre reajuste do valor minimo anual por aluno do
Fundo de Desenvolvimento do Ensino Funda
mentaI e de Valorizaçf!io do Magistério 
FUNDEF. Correspondência enviada aos Parla
mentares pelo Presidente da Confederação Naci
onal dos Trabalhadores em Educação - CNTE
sobre o assunto. 01502

AVENZOAR ARRUDA (PT - PB) - Consi
derações sobre a pauta de trabalhos do Con
gresso Nacional durante o periodo de convoca-
ção extraordinária. 01504

CABO JÚLIO (BlocolPL - MG) - Conve
niência de entendimento entre o Partido do Movi
mento Democrático Brasileiro - PMDB e o Go
vernador Itamar Franco, de Minas Gerais, em
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pretendida desestatização da rodovia, sobre
estado de conservação aceitável da rodovia e
cobrança, pela concessionária, de preço de
pedágio diferenciado aos usuários em trânsito de
serviço. Urgente construção de ponte sobre o rio
Paraiba do Sul, no ponto de interseção da
rodovia federal com o Municlpio de Campos dos
Goytacazes............................................................ 01511

EDINHO BEZ (PMOB - SC) - Crescimento
negativo do Produto Interno Bruto nacional no
ano de 1999, segundo dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE......... 01512

MARÇAL FILHO (PMOB - MS) - Manifes
tação favorável à aprovação da Reforma
Tributária e da Lei de Responsabilidade Fiscal,
constantes da pauta da convocação extraor-
dinária do Congresso Nacional. 01516

PAULO PAIM (PT - RS) - Preocupação do
orador com o cumprimento dos dispositivos
constitucionais referentes aos direitos sociais dos
brasileiros. Anúncio de apresentação de
requerimento de realização de sessão solene em
homenagem ao 64° aniversário da Lei nO 185, de
14 de janeiro de 1936, criadora da comissão
para instituição do salário mlnimo no Pais............ 01516

EURlpEDES MIRANDA (PDT - RO) 
Critica do orador ao posicionamento da base de
sustentação política do Governo no Congresso
Nacional, em face de propostas destinadas à
prorrogação do Fundo de Estabilização Fiscal 
FEF e à limitação do uso de medidas provisórias
pelo Poder Executivo............................................. 01517

JOVAIR ARANTES (PSOB - GO) 
Agradecimento ao Governo Federal por obras
realizadas em Goiás. Pedido ao Ministro Eliseu
Padilha, dos Transportes. de providências no
sentido da recuperação das estradas federais do
sul do Estado. 01518

face do possível lançamento de sua candidatura
à Presidência da República................................... 01505

L1NCOLN PORTELA (Sem Partido - MG) 
Correspondência encaminhada pelo orador ao
Sr. Mareei Hernna Teles, Presidente Nacional da
Companhia Cervejaria Brahma, com reflexões
acerca da impropriedade de campanha
publicitária referente à cerveja produzida pela
empresa.... 01505

FERNANDO FERRO (PT - PE) - Ajuiza
mento, no âmbito do Ministério Público, de ação
contra decisão do Juizado da Infância e da
Juventude de Recife, Estado de Pernambuco, de
proibição do livre trãnsito de menores, bem como
de seu envolvimento em pequenos comércios
nas ruas do Município, a pf1rtir das 21 h. 01506

DR. EVILÂSIO (Bloco/PSB - SP) 
Contribuição da Câmara (los Deputados para
solução do problema habitacional no País. ..... ...... 01506

BISPO WANDERVAL (Bloco/PL - SP) 
Manifestação de pesar pelo falecimento do
ex-Deputado Federal Alvaro Valle, Presidente do
Partido Liberal. :...................................... 01507

GERALDO SIM,OES (PT - BA) 
Necessidade da união das nações em torno do
desenvolvimento humano,.:................................... 01508

DR. HELENO (PSIDB - RJ) - Visita do
Presidente Fernando Henrique Cardoso ao
Município de Duque de Caxias, Estado do Rio de
Janeiro, para assinatura de contratos sobre
implantação do Pólo Gás-Químico. 01508

EBER SILVA (PDT - RJ) - Balanço
positivo do primeiro ano do Governo J.\nthony
Garotinho, do Estado do Rio'de Janeiro. Apelo ao
Presidente Fernando Henrique Cardoso para
imediato afas~ tamento de servidores elou
autoridades públicas comprometidos com
denúncias ou envolvidos com criminosos. 01510

GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE) 
Reclamação contra bloqueio de recursos
orçamentários destinados ao Departamento de
Polícia Rodoviária Federal. Apelo ao Ministro
Aloysio Nunes Ferreira, da Secretaria-Geral da
Presidência da Repúbllca, para envio ao Congresso
Nacional de projeto de lei suplementar sobre
alocação de recursos para reaparelhamento ma
terial daquela instituição, bem como pagamento
da Gratificação de Operações Especiais - GOE
aos seus servidores :..................... 01510"

PAULO FEIJÓ (PSDB ...:. RJ) - Empenho do
orador pela duplicação da BR-101 entre os
Municípios fluminenses de Rio Bonito e Campos
dos Goytacazes. Necessidade de exigência de
dispositivos contratuais, tendo em vista a

PEDRO WILSON (PT - GO) - Protesto
contra a edição do Decreto nO 3.326, de 1999, de
reajuste do valor minimo anual por aluno do
Fundo de Desenvolvimento do Ensino Funda
mentai e de Valorização do Magistério 
FUNDEF. Apuração de denúncias de irregula
ridades e desvio de recursos do Fundo. Anúncio
de apresentação da Proposta de Emenda à
Constituição nO 112, de 1999, relativa à criação
do Fundo de Valorização Básica da Educação
Brasileira - FUNDEB .

SÉRGIO CARVALHO (pSDB - RO) - Re
querimento de indicação ao Ministro de Minas e
Energia para cancelamento da concessão à empresa
Eletrogoes para construção de usina hidrelétrica no
Municlpio de Pimenta Bueno, Estado de Rondônia.... '
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01529

01528

01532

01536

01537

01538

01542

RUBEM MEDINA (PFL - RJ) - Repódio à
entrevista do Brigadeiro Walter Brãuer concedida
à revista Veja, em face de declarações de
simpatia pelo ditador nazista Adolf Hitler e
preconceituosas contra raças não-arianas ..

JOSI: DIRCEU (PT SP)
Conseqüências negativas da privatização do
Sistema Telebrás. Conflito entre oparadoras do
setor de telecomunicações ..

V - Grande expediente

GERALDO MAGELA (PT - DF) - Criticas
à politica governamental quanto aos servidores
públicos federais. Defesa de concessão de
reajuste salarial para a categoria ..

CLEMENTINO COELHO (PPS - PE) 
Fracasso do Plano Real. Elevado preço pago
pela sociedade brasileira para manutenção da
estabilidade da moeda nacional. Inexistência de
compromisso das autoridades governamentais
para com a problemática social. Contradição en
tre o volume de recursos aprovado no
Orçamento da União e o efetivo investimento no
setor social. Criticas à politica econômica do
Governo Fernando Henrique Cardoso.
Precatiedade do sistema peni- tenciário do
Estado de Pernambuco. Carência do setor de
segurança pública brasileiro. Apoio à
reformulação do modelo tributário do Pais. Proble
mática do tráfico de drogas e da produção de
maconha na região ribeirinha do rio São Francisco.

VIVALDO BARBOSA (POT - RJ - Pela
ordem) - Defesa da preservação da legislação
trabalhista e previdencial e dos dispositivos
constitucionais sobre garantia dos direitos da
classe trabalhadora .

PRESIDENTE (Michel Temer)
Convocação dos Deputados ao plenário para
inicio da Ordem do Dia.......................................... 01537

CIJ\UDIO CAJADO (PFL - BA - Pela ordem)
- Criticas a decreto do Governo do Estado da São
Paulo estabelecedor de limitações para empresas e
indústrias que fIansferirem suas sedes para outros
Estados da Federação .

VALDEMAR COSTA NETO (Bloco/PL - SP
- Como L1der) - Homenagem póstuma ao
ex-Deputado Federal Alvaro Valle ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Solidarie-
dade da Mesa à homenagem prestada ao
ex-Deputado Federal Alvaro \/alie .
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01525

01525
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JOSI: ANTONIO (BlocoIPSB - MA) - JAQUES WAGNER (PT - BA) - Inclusão
Necessidade de providências do Governo do do direito à moradia nos dispositivos
Estado do Maranhão para reconstrução da constitucionais relativos à cidadania. .. 01526
rodovia estadual Coroatá-Pirapemas.................. 01519

WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Repúdio
à proposta governamental referente à Desvin-
culação de Receitas da União - DRU 0'1520

NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP) 
Criticas ao projeto de lei sobre racionalização da
legislação sobre a reserva legal, atualmente em
vigor .

FERNANDO CORUJA (PDT - SC) 
Confiança do orador no potencial agrlcola e in
dustrial da região serrana do Estado de Santa
Catarina. Perspectivas de programas de
exploração de madeira no Municipio catarinense
de Lages. Importância do setor primário para o
desenvolvimento econômico do Pais. .. .

ROBI:RIO ARAÚJO (BlocoJPL - RR) 
Manifestação de pesar pelo falecimento do
ex-Deputado Federal Alvaro Valle, Presidente do
Partido Liberal. ..

ARTHUR VIRG(UO (PSDB - AM) - Apoio
ao Plano Plurianual 2000/2003, do Governo Fe
deral. Investimentos para criação de empregos e
qualificação de trabalhadores contidos na pro-
posta governamental. .

SERAFIM VENZON (PDT - SC) 
Conveniência de reformulação dos direitos
trabalhistas do homem do campo. 01525

JORGE TADEU MUDALEN (PMDB - SP) 
Apelo ao Governo Federal em favor da
destinação de recursos para reconstrução da
cidade de Campos do Jordão, no Estado de São
Paulo, atingida por chuvas prolongadas......~ ........

RITA CAMATA (PMDB - ES) - Assinatura,
pelo Presidente Femando Henrique Cardoso e
pelo Ministro Francisco Dornelles, do Trabalho e
Emprego, da carta de ratificação das
Convenções 138 e 182 da Organização Interna
cional do Trabalho - OIT, sobre, respecti
vamente, idade mlnima de 15 anos para
admissão no emprego e relação de medidas
para a implementáção de programas para
eliminação da exploração do trabalho infantil .

LuIs EDUARDO (PDT - RJ) - Protesto
contra majoração abusiva do preço do material
escolar. Apoio ao aumento do salário minimo
brasileiro. Perfil da atuação parlamentar do
orador no curso da presente convocação
extraordinária do Congresso Nacional .
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JOÃO COSER (PT - ES - Pela ordem) 
Protesto contra o aumento, pelo Governo do
Estado do Espírito Santo, do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços incidente
sobre a água. Atraso no pagamento dos salários
de servidores públicos capixabas .

MIRIAM REID (PDT - RJ - Pela ordem) 
Reedição da medida provisória sobre criação da
Agência Nacional de Saúde. Contrariedade à
mudança do local da sede da instituição do Rio
de Janeiro para Brasilia, Distrito Federal.
Urgente posicionamento do Congresso Nacional
diante da prática de aumento de preços de
mercadorias e serviços sem o correspondente
reajuste salarial dos servidores públicos e
demais trabalhadores do Pais .

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ - Pela ordem) 
Razões da convocação extraordinária do
Congresso Nacional. Defesa da limitação do uso
indiscriminado de medidas provisórias pelo
Poder Executivo. Necessidade de socorro, pelo
Governo Federal, aos Municipios vitimados por
enchentes ..

IARA BERNARDI (PT - SP - Pela ordem)
- Revisão da politica de privatização das
rodovias brasileiras. Precariedade das Rodovias
Presidente Dutra, Estado do Rio de Janeiro, e
Raposo Tavares, trecho de Sorocaba, Estado de
São Paulo, após concessão à iniciativa privada...

PEDRO WILSON (PT, GO - Pela ordem)
Solicitação à Presidência da Casa para inclusão
da proposta de criação do Fundo Nacional de
Habitação Popular na pauta da convocação
extraordinária do Congresso Nacional. Urgente
aprovação do Estatuto das Cidades .

LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR - Pela
ordem) - Compromisso do Congresso Nacional
com as reformas do Estado brasileiro.
Implantação da social-emocracia no Pais. Appio
à proposta governamental de Desvinculação'de
Receitas da União - DRU. Conveniência de
manutenção das atuais normas para edição; pelo
Poder Executivo, de medidas provisórias. Falta
de consenso, entre o Governo Federal e os
Governadores Estaduais, com relação à reforma
do sistema tributário nacional. ..

FERNANDO FERRO (PT - PE - Pela or
dem) - Indicação do orador ao Ministro José Serra,
da Saúde, sobre adoção de medida administrativa
para inclusão, no Sistema de Vigilância Sanitária,
de ocorrências de intoxi- cações por agrotóxicos.....

JOÃO MENDES (PMDB - RJ - Pela ordem)
- Importância da elaboração, pela Casa, de plano
nacional de habitação .

01542

01542

01543

01544

01544

01545

01546

01547.

CLEMENTINO COELHO (PPS PE)-
Questão de ordem sobre inexistência de quorum
regimental para apreciação da Ordem do Dia.......

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
à questão de ordem levantada pelo Deputado
Clementino Coelho ..

RODRIGO MAIA (PTS - RJ - Pela ordem)
- Apoio dos Vereadores da Câmara Municipal do
Rio de Janeiro à elevação do IPTU cobrado no
Municipio. Critica a acor~o entre o Governo
Federal e o Governo do Estado de Pernambuco
quanto a precatórios. Encaminhamento de reque
rimento de informações ao Ministério da Fazenda
sobre o assunto .

CLEMENTINO COELHO (PPS - PE - Pela
ordem) - Defesa de reformulação do modelo
econômico vigente, subordinado aos interesses
do capital internacional especulativo. Aumento
da concentração de renda e agravamento dos
problemas sociais no Pais .

JOSÉ GENOINO (PT - SP - Como Lider)
- Oportuna limitação da edição abusiva de
medidas provisórias. Razões da convocação

-extraordinária do Congresso Nacional. .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Esclare
cimentos à Casa sobre o critério adotado pela
Presidência para inclusão. na pauta da Ordem
do Dia, da proposta de regulamentação da
edição de medidas provisórias ..

Vf- Ordem do Dia
I

JOSÉ GENOINO (Questão de ordem) -
Indagação à Presidência sobre a subsistência de
emenda de bancada apresentada à proposta de
'emenda constitucion'al acerca da desvinculação
'ide receitas da União ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado José Genofno ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação,
em primeiro turno. da Proposta de Emenda à
Constituição nO 85-B, de 1999, sobre inserção do
art. 76 no Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias ..

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados ALOIZIO
MERCADANTE, VEDA CRUSIUS, POMPEO DE
MAnOS, PINHEIRO LANDIM .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação,
em primeiro turno, do substitutivo adotado pela
Comissão Especial à Proposta de Emenda à
Constituição nO 85-A, de 1999, ressalvados os
destaques ..

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados

01548

01548

01548

01548

01549

01550

01555

01555

01555

01555

01560



01571

01572

01572

01571

01584

01572

01584

01584

01585

01586

01585

01586

01586

01586

01584.

ALOIZIO MERCADANTE (Pela ordem) 
Solicitação à Presidência de encerramento da
votação .

RAIMUNDO GOMES DE MATOS (Peja
ordem) - Justificativa da ausência do Deputado
Chiquinho Feitosa ..

SILVIO TORRES (Pela ordem)
Solicit.:-Jão aos Deputados do PSDB de
permanência no plenário .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
da Emenda Aglutinativa nO 1. 01586

PRESIDENTE (Michel Temer)
Encerramento da votação ..

Aprovação do Substitutivo adotado pela
Comissão Especial. ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de requerimento para votação em globo dos
destaques simples ..

SÉRGIO MIRANDA (Pela ordem) 
Indagação à Presidência sobre a votação das
emendas aglutinativas ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Sérgio Miranda ..

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados BISPO
RODRIGUES, SÉRGIO MIRANDA, DR. HÉLIO,
ODELMO LEÃO, PEDRO EUGÊNIO, ALOIZIO
MERCADANTE, MENDES RIBEIRO FILHO,
AÉCIO NEVES, INOC~NCIO OLIVEIRA,
DARC[SIO PERONDI .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do requerimento ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
em globo dos destaques simples ..

SÉRGIO MIRANDA (Pela ordem) 
Solicitação à Presidência de informação sobre os
destaques simples .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Sérgio Miranda ..

Usou da palavra para orientação da
respectiva bancada o Sr. Deputado AÉCIO
NEVES .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
dos destaques simples .

01569

Ó1569

01569

01569

01569

01569

01570

01570

01570

01570

01570

01570
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FERNANDO GABEIRA, PEDRO EUG~NIO, Usaram da palavra para orientação das
BISPO RODRIGUES, SÉRGIO MIRANDA, JOSÉ respectivas bancadas os Srs. Deputados
ROBERTO BATOCHIO, WALFRIDO MARES PINHEIRO LANDIM, RICARDO BARROS, PRO-
GUIA, ODELMO LEÃO, ALOIZIO MERCADANTE, FESSOR LUIZINHO, PAUDERNEY AVELlNO,
GEDDEL VIEIRA LIMA, MIRO TEIXEIRA, AÉCIO BABÁ. 01571
NEVES, INOC~NCIO OLIVEIRA, ARNALDO
MADEIRA. 01562

AGNELO QUEIROZ (Peja ordem) 
Solicitação à Presidência de informação sobre a
subsistência de dispositivos contraditórios na
Constituição Federal, em caso de aprovação da
proposta de emenda constitucional acerca da
desvinculação de receitas da União...................... 01568

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Agnelo Queiroz ..

Usou da palavra para orientação da
respectiva bancada o Sr. Deputado ALOIZIO
MERCADANTE .

Usou da palavra pela ordem o Sr.
Deputado BABÁ ..

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
ODELMO LEÃO, GEDDEL VIEIRA LIMA, PRO-
FESSOR LUIZINHO ..

DARC[SIO PERONDI (Pela ordem) 
Solicitação aos Deputados da base governista de
comparecimento ao plenário ..

SILVIO TORRES (Pela ordem)
Solicitação aos Deputados do PSDB para
comparecimento ao plenário .

SYNVAL GUAZZELLI (Pela ordem) 
Encaminhamento de declaração de voto à Mesa
Diretora .

Usou da palavra para orientação da
respectiva bancada o Sr. Deputado RICARDO
BARROS .

JOÃO PIZZOLATTI (Pela ordem) 
Ocorrência de acidente automobilístico na
BR-470, na Serra da Santinha. Municípío de
Lages, Estado de Santa Catarina. Solicitação à
Presidência de manutenção de um minuto de
silêncio em solidariedade às vítimas do referido
acidente .

PRESIDENTE (Michel Temer)
Atendimento à solicitação do Deputado João
Pizzolatti. .

Usou da palavra para orientação da
respectiva bancada o Sr. Deputado PROFES-
SOR LUIZINHO ..

CARLlTO MERSS (Pela ordem)
Precariedade da BR-470, no Estado de Santa
Catarina .
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Usou da palavra para encaminhamento
da votação o Sr. Deputado EDUARDO CAM-
POS....................................................................... 01588

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
FERNANDO GABEIRA, BISPO RODRIGUES,
PEDRO EUG~NIO, .SÉRGIO MIRANDA, MIRO
TEIXEIRA, ROBERTO JEFFERSON, ODELMO
LEÃO, ALOIZIO MERCADANTE, MENDES
RIBEIRO FILHO, LÉO ALCÂNTARA,
INOC~NCIO OLIVEIRA, DUILlO PISANESCHI.... 01589

Usou da palavra o Sr. Deputado
PINHEIRO LANDIM, Relator da matéria. 01590

Usou da palavra pela ordem o Sr.
Deputado SÉRGIO MIRANDA. 01590

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
ODELMO LEÃO, INOC~NCIO OLIVEIRA,
PINHEIRO LANDIM, RICARDO BARROS,
MENDES RIBEIRO FILHO. 01591

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ROBERTO BALESTRA.. 01591

Usou da palavra para orientação da
respectiva bancada o Sr. Deputado PINHEIRO
LANDIM. 01591

Usou da palavra pela ordem o Sr.
Deputado SÉRGIO MIRANDA. 01591

INOC~NCIO OLIVEIRA (Pela ordem) 
Solicitação aos Parlamentares do PFL de
comparecimento ao plenário. Orientação da
respectiva bancada. 01591

Usou da palavra para orientação da
respectiva bancada o Sr. Deputado ODELMO
LEÃO. 01592

PINHEIRO LANDIM (Pela ordem) 
Solicitação aos Deputados do PMDB de
comparecimento ao plenário. 01592

Usou da palavra pela ordem o Sr.
Deputado SÉRGIO MIRANDA. 01592

PRESIDENTE (Michel Temer)
Encerramento da votação. 01592

Rejeição da Emenda Aglutinativa nO 1. 01592

PRESIDENTE (Michel Temer)
Requerimento de destaque para votação da
Emenda nO 3 da Comissão Especial. 01603

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado PROFESSOR
LUIZINHO. 01603

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados LAMARTINE

POSELLA, REMI TRINTA, LUIZ ANTONIO
FLEURY, FÉLIX MENDONÇA. 01603

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
PEDRO EUG~NIO, FERNANDO GABEIRA,
BISPO RODRIGUES, SÉRGIO MIRANDA, DR.
HÉLIO, IRIS SIMOES, ODELMO LEÃO,
WALTER PINHEIRO, MENDES RIBEIRO FILHO,
AÉCIO NEVES, INOC~NCIO OLIVEIRA,
RICARDO BARROS.............................................. 01604

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOSÉ CARLOS MARTI-
NEZ. 01605

Usou da palavra para orientação da
respectiva bancada o Sr. Deputado RICARDO
BARROS. 01605

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados OSCAR
ANDRADE, RICARDO MARANHÃO..................... 01606

TELMA DE SOUZA (Pela ordem) - Adoção
de medidas preventivas contra as enchentes na
região da Baixada Santista, Estado de São
Paulo. Imediata aprovação pela Casa do Projeto
de Lei nO 1.016, de 1999, sobre instituição do
Programa Nacional de Renovação e Reciclagem
de Veiculos Automotores. Necessidade de
efetivação da região Metropolitana da Baixada
Santista.................................................................. 01606

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados NELSON
MARQUEZELLI, ALOlzlO SANTOS. 01608

PRESIDENTE (Michel Temer)
Encerramento da votação. 01608

Rejeição da emenda destacada. 01608

PRESIDENTE (Michel Temer)
Cumprimento ao Plenário pela expressiva
presença nas votações.......................................... 01619

Usou da palavra pela ordem, para
retificação de voto, o Sr. Deputado INOC~NCIO

OLIVEIRA. 01619

PRESIDENTE (Michel Tem)
Requerimento de Destaque para Votação em
Separado da expressão "e contribuições sociais·,
constante da redação dada ao art. 76 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias pelo art.
1° do substitutivo adotado pela Comissão Espe-
cial. 01619

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
PEDRO EUG~NIO, CABO JÚLIO, JOSÉ ANTO
NIO, DR. H~L10, IRIS SIMOES, WAGNER
SALUSTIANO, PROFESSOR LUIZINHO,
PINHEIRO LANDIM, AÉCIO NEVES,



01635

01638

01638

01638

01638

01638

01638

01638

01639

01639

01639

01639

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
PEDRO EUGÉNIO, BISPO RODRIGUES,
SÉRGIO MIRANDA, DR. HÉLIO, ROBERTO
JEFFERSON, ODELMO LEAo, ANTONIO
PALOCCI, MENDES RIBEIRO FILHO, AÉCIO
NEVES, INOCÉNCIO OLIVEIRA, RICARDO
BARROS, MENDES RIBEIRO FILHO, SÉRGIO
MIRANDA .

Usou da palavra pela ordem, para
registro de voto, o Sr. Deputado ARNON
BEZERRA .

INOCÉNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) 
Solicitação aos Parlamentares de
comparecimento ao plenário para conclusão da
votação da matéria ..

PINHEIRO LANDIM (Pela ordem) 
Solicitação aos Parlamentares de compareci
mento ao plenário para conclusão da votação da
matéria .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
da Emenda Aglutinativa nO 3. 01650

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, as Sras. Deputadas MARIA
ABADIA, ALCIONE ATHAYDE. .

ALOIZIO MERCADANTE (Pela ordem) -
Pedido de encerramento da votação ..

Usou da palavra pela ordem o Sr.
Deputado SILVIO TORRES ..

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (Pela
ordem) - Solicitação aos Parlamentares de
permanência em plenário ..

Usou da palavra pela ordem o Sr.
Deputado PROFESSOR LUIZINHO .

-AÉCio NEVES (Pela ordem)
Solicitação aos Parlamentares do PMDB de
comparecimento ao plenário. Pedido de
encerramento da votação .

PRESIDENTE (Michel Temer)
Encerramento da votação ..

Manutenção da expressão destacada ..
01622

01622

01622

01634

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

PRESIDENTE (Michel Temer)
Encerramento da votação .

Manutenção da expressão destacada .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado CUNHA BUENO ..
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INOC~NCIO OLIVEIRA, DUILlO PISANESCHI, PRESIDENTE (Michel Temer)
MENDES RIBEIRO FILHO.................................... 01619 Requerimento de Destaque para Votação em

PINHEIRO LANDIM (Pela ordem) _ S~parado d~ e~press~o ·~u que vierem a ser
Solicitação aos Parlamentares do PMDB de cnados no refendo fenodo , ~o~stante do Ct2put
comparecimento ao plenário. 01620 do a~. ~6, do art: 1 do Substitutivo adotado pela

Comlssao EspeCial. 01634
Usou da palavra para orientação da .

respectiva bancada o Sr. Deputado DARClslO Usaram da palavra para encaminhamento
PERONDI. 01620 da votação os Srs. Deputados ALOIZIO

i'- MERCADANTE, ARNALDO MADEIRA................. 01634
INOCcNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) -

Solicitação aos Parlamentares de compareci
mento ao plenário para conclusão da votação da
matéria................................................................... 01620

AÉCIO NEVES (Pela ordem) - Solicitação
aos Parlamentares do PMDB de permanência no
plenário.................................................................. 01620

Usou da palavra pela ordem o Sr.
Deputado FERNANDO CORUJA. 01621

Usou da palavra para orientação da
respectiva bancada o Sr. Deputado ODELMO
LEAo..................................................................... 01621

MENDES RIBEIRO FILHO (Pela ordem) 
Solicitação aos Parlamentares do PMDB de
comparecimento ao plenário: 01621

Usou da palavra pela ordem o Sr.
Deputado MATTOS NASCIMENTO. 01621

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados ODILlO
BALBINOTTI, ANTONIO GERALDO..................... 01621

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados JOSÉ' GENOINO, INOC~NCIO

·OtIVEIRA ·cc;;;-••·••'õ·.-••õ -01621

Usou da palavra pela ordem, para
retificação de voto, o Sr. Deputado FREIRE
JÚNIOR 01622

AÉCIO NEVES (Pela ordem) - Adesão do
PSDB à proposta de exclusão da desvinculação
do salário-educação, apresentada pelo Deputado
walfrido Mares Guia. 01622

Usou da palavra pela ordem o Sr.
Deputado INOC~NCIO OLIVEIRA........................ 01622

Usou da 'palavra pela ordem, para
registro de - "oto, ô Sr. Deputado 'GIVALDO
CARIMBÃO. 01622



01665

01665

01665

01665

01665

01665

01665

01676

01676

01666

01676

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados PINHEIRO
LANDIM, CEZAR SCHIRMER, SÉRGIO
CARVALHO, MARIA ABADIA ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aviso ao
Plenário sobre realização, pela Casa, de
sessão extraordinária dia 13 de janeiro de
2000, às 9h ..

INOCI:NCIO OLIVEIRA (Pela ordem) 
Indagação à Presidência sobre a votação da
redação final. ..

PRESiDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Inocêncio Oliveira .

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

PRESIDENTE (Michel Temer)
Encerramento da votação ..

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados WAGNER
SALUSTIANO, NELSON MARCHEZAN,
POMPEO DE MATTOS, JOSÉ GENOfNO ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
da Emenda nO 2 da Comissão Especial. ..

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados ROBERTO
JEFFERSON, PAULO ROCHA, JOSÉ GENOINO,
AIRTON DIPP .

PRESIDENTE_(Michel Temer) - Voíação_ e
aprovação da redaÇão do vencido, em primeiro
turno .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado FÉLIX MENDONÇA........

Apresentação de proposições: ALCEU
COLLARES E OUTROS; PAULO PAIM;
EDUARDO CAMPOS; SJ:RGIO CARVALHO;
CLEMENTINO COELHO; CUNHA BUENO; L1N-

01651

01651

01652

01652

01652

01651

01652

01653

01653

01653

01653
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WALFRIDO MARES GUIA (Pela ordem) - PRESIDENTE (Michel Temer)
Solicitação de dispensa do encaminhamento da Requerimento de destaque para Votação em
votação. 01650 Separado da Emenda nO 2 da Comissão Espe-

PRESIDENTE (Michel Temery - Resposta cial. 01664

ao Deputado Walfrido Mares Guia. 01650 Usou da palavra para encaminhamento
ARNALDO MADEIRA (Pela ordem) _ da votação o Sr. Deputado FERNANDO

Esclarecimento ao Plenário sobre acordo CORUJA , 01664

estabelecido para votação da Emenda Usaram da palavra para orientação das
Aglutinativa nO 3..................................................... 01650 respectivas bancadas os Srs. Deputados

Usou da palavra pela ordem o Sr. FERNANDO GABEIRA, PEDRO EUGI:NIO,
BISPO RODRIGUES, SJ:RGIO MIRANDA,Deputado WALFRIDO MARES GUIA.................... 01650
ROBERTO JEFFERSON, EDMAR MOREIRA,

Usou da palavra o Sr. Deputado PROFESSOR LUIZINHO, PINHEIRO LANDIM,
PINHEIRO LANDIM, Relator da matéria. 01650 AÉCIO NEVES, INOCÉNCIO OLIVEIRA,

RICARDO BARROS. 01664Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados AÉCIO NEVES, ALOIZIO
MERCADANTE. 01651

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

AÉCIO NEVES (Pela ordem) - Regozijo
com estabelecimento de acordo sobre a votação
da matéria ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Retirada
da Emenda Aglutinativa nO 2 e do Destaque para
a Emenda nO 5. Declaração de prejudicialidade
do Destaque para a Emenda nO 6. Retirada do
Destaque para a Emenda nO 1. . .

Usou da palavra pela ordem, para
registro de voto, o Sr. Deputado ODELMO
LEÃO .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados DR.
-HÉLIO, SÉRGIO MIRANDA~ ..- .

INOCI:NCIO OLIVEIRA (Pela ordem) 
Réplica ao pronunciamento do Deputado Sérgio
Miranda. Solicitação aos Parlamentares de
permanência no plenário ..

AÉCIO NEVES (Pela ordem)
Conveniência de encerramento da votação.
Orientação da respectiva bancada. Solicitação
aos Parlamentares de permanência no
plenário .

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) -
Solicitação de encerramento-da-votação ..

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados JOÃO
COLAÇO, MARIA ABADIA. ..

PRESIDENTE (Michel Temer)
Encerramento da votação .

Aprovação da emenda Emenda
Aglutinativa nO 3 ..



c) Comissão Especial destinada a proferir
parecer ao PL nO 1.615/99 (Agência Nacional de
Transportes), " 121J Reunião, (Audiência Pública),
em 12~1-00. 01704

01728

01729

d) Comissão Especial destinada a proferir
parecer à PEC nO 601~AJ98, (Direitos Sociais), ...
38 Reunião, em 12-1-00 ..

... Atas com notas taquigráficas.
4 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Relações Exteriores e de

Defesa Nacional, nO i, em 12-1-00 .

S-MESA
6 - LÍDERES E VICE-LÍDERES
7 - DEPUTADOS EM EXERCÍCIO
8 - COMISSÕES
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COLN PORTELA; RODRIGO MAIA; WAGNER e apensadas, « 49El Reunião, (Reservada), em
SALUSTIANO E OUTROS; JOSÉ CARLOS 12-1-00. 01683
COUTINHO; RODRIGO MAIA; JÚLIO REDECKER;
JOVAIR ARANTES; RODRIGO MAIA; RICARDO
MARANHÃO; JOSÉ GENOINO; FERNANDO
FERRO E JOSÉ GENOfNO. 01677

VII - Encerramento
2 PORTARIA N° 65/00 DA

PRIMEIRA-SECRETÁRIA, REFERENTE AO
CREDENCIAMENTO DE ENTIDADE DE CLASSE.

COMISSOES
3 - ATAS DAS COMISSÕES
a) Comissão de Constituição e Justiça e

de Redação, 18 Reunião, (Ordinária), em
12-1-00. 01683

b) Comissão Especial destinada a proferir
parecer à PEC nO 175-AJ95, (Reforma Tributária)

Ata da 5ª Sessão, da Câmara dos Deputados,
da 2ª Sessão Legislativa Extraordinária,

da 51ª legislatura, em 12 de janeiro de 2000
Presidência dos Srs.: Michel Teme~ Presidente, Severino Cavalcanti, 2° Vice-Presidente,

Enio Bacci, Themístocles Sampaio, § 2° do art. 18 do Regimento Interno

As 14 HORAS COMPARECEM OS
SENHORES:

PresenteSl de Roraima: 5

Michel Temer
Heráclito Fortes
Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad
Jaques Wagner
Efraim Morais
Giovanni Queiroz
Luciano Castro
Zé Gomes da Rocha
Gonzaga Patriota

PSB/PCdoB

PARÁ

PSOB
PT
PFL
PMOB
PPB
PMDB
PTB
PSDB
PFL
PTB

AMAPÁ

PSOB
PPB
PTB
PSB
PMOB
PMOB
PFL

Badu Picanço
Or. Bendito Dias
Eduardo Seabra
Evandro Milhomen
Fátima Pelaes
Jurandil Juarez
Sérgio Barcellos
Presentes do Amapá: 1

Anivaldo Vale
Babá
Oeusdeth Pantoja
Elcione Barbalho
Gerson Peres
Jorge Costa
Josué Bengtson
Nilson Pinto
Raimundo Santos
Renildo Leal

Bloco

PUPST/PSL

Partido

RORAIMA

PPS
PPB
PFL
PFL
PL

Airton Cascavel
Almir Sá
Elton Rohnelt
Luis Barbosa
Robério Araújo
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TOCANTINS

AntOnio Jorge PTB
Darci Coelho PFL
Freire Júnior PMDB
Igor Avelino PMDB
João Ribeiro PFL
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PPB
Presentes de Tocantins: 7

MARANHÃO

Antonio Joaquim Araújo PPB
Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Gasta0 Vieira PMDB
João Castelo PSDB
José Antonio PSB
Mauro Fecury PFL

Vic Pires Franco PFL
Zenaldo Coutinho PSDB
Presentes do Pará: 12

AMAZONAS

ArthurVirgllio PSDB
Francisco Garcia PFL
José Melo PFL
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino PFL
Silas Camara PTB
Presentes do Amazonas: 6

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PDT
Confúcio Moura PMDB
Eurfpedes Miranda PDT
Marinha Raupp PSDB
Nilton Capixaba PTB
Presentes de Rondônia: 5

PUPST/PSL

PUPST/PSL

Adauto Pereira
Armando Abflio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB
Betinho Rosado PFL
Henrique Eduardo Alves PMDB
Iberê Ferreira PPB
Laire Rosado PMDB
Lavoisier Maia PFL
Múcio Sá PMDB
Presentes do Rio Grande do Norte: 7

PARAfBA

PFL
PMDB
PT
PMDB

Atila Lira
B.Sá
Ciro Nogueira
João Henrique
Paes Landim
Themrstocles Sampaio
Wellington Dias
Presentes do Piauf: 7

CEARA

Adolfo Marinho PSDB
Almeida de Jesus PL
Antonio Cambraia PSDB
AntOnio José Mota PMDB
José Unhares PPB
Léo Alcêntara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL
Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Rommel Feij6 PSDB
Vicente Arruda PSDB
Presentes do Ceará: 13

PIAul

PSDB
PSDB
PFL
PMDB
PFL
PMDB
PT

Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB
Remi Trinta PST
Sebastiêo Madeira PSDB
Presentes do Maranhlo: 14

PSB/PCdoB

ACRE

PFL
PPB
PFL
PT
PSDB
PFL

IIdefonço Cordeiro
João Tota
José Aleksandro
Nilson Mourão
Sérgio Barros
Zila Bezerra
Presentes do Acre: 6
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PUPST/PSL

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

MINAS GERAIS

PSDB
PSDB
PIliIDB
PFL
PL
PFL
PSDB
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PSDB
PFL
PMDB
PMDB
PPB

Coriolano Sales
Félix Mendonça
FrancistOnio Pinto
Geddel Vieira Lima
Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Jairo Caneiro
João Almeida
João Leão
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
José Lourenço
José Rocha
José Ronaldo
Jutahy Junior
Leur Lomanto
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mário Negromonte
Nelson Pellegrino
Nilo Coelho
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Pedro lrujo
Reginaldo Germano
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Yvonilton Gonçalves
Presentes dê! Bahia: 31

Ademir Lucas
Aécio Neves
Antônio do Valle
Aracely de Paula
Cabo Júlio
Carlos Melles
Carlos Mosconi
Cleuber Carneiro
Custódio Mattos
Danilo de Castro
Edmar Moreira
Eduardo Barbosa
Eliseu Resende
Fernando Diniz
Glycon Terra Pinto
Ibrahim Abi-Ackel

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PUPST/PSL

PUPST/PSL

BAHIA

PFL
PFL

SERGIPE

PSDB
PPB
PMDB
PSDB
PSB

Damião Feliciano PMDB

Domiciano Cabral PMDB
Enivaldo Ribeiro PPB
Inaldo Leitão PSDB
Marcondes Gadelha PFL
Ricardo Rique PSDB
Wilson Braga PFL
Presentes da Paraiba: 11

PERNAMBUCO

AntOnio Geraldo PFL
Armando Monteiro PMDB
Carlos Batata PSDB
Clementino Coelho PPS
Djalma Paes PSB
Inocêncio Oliveira PFL
Joaquim Francisco PFL
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PFL
Luciano Bivar PSL
Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus PST
Pedro Eugênio PPS
Ricardo Fiuza PFL
Presentes de Pernambuco: 14

ALAGOAS

Albérico Cordeiro PTB
Augusto Farias PPB
Givaldo Carimba0 PSB
Helenildo Ribeiro PSDB
João Caldas PL PUPST/PSL
José Thomaz NonO PFL
Luiz Dantas PST
Olavo Calheiros PMDB
Regis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 9

Aroldo Cedraz
Claudio Cajado

Augusto Franco
Cleonâncio Fonseca
Jorge Alberto
José Teles
Pedro Valadares
Presentes de Sergipe: 5
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João Fassarella pr Celso Jacob por
João Magalhaes PMOB Coronel Garcia PSOB
João Magno PT Oino Fernandes PSOB
José Militão PSOB Or. Heleno PSOB
Júlio Delgado PMOB EberSilva POT
Lael Varella PFL Eduardo Paes PTB
Lincoln Portela S.Part. Eurico Miranda PPV
Márcio Reinaldo Moreira PPB Fernando Gabeira PV
Maria do Carmo Lara PT Fernando Gonçalves PTB
Mário de Oliveira PMOB Francisco Silva PST PUPST/PSL
Narcio Rodrigues PSOB lédio Rosa PMOB
Odelmo Leão PPB Jair Bolsonaro PPB
Olimpio Pires POT Jandira Feghali PCdoB PSB/PCdoB
Osmênio Pereira PMOB João Mendes PMOB
Paulo Delgado PT José Carlos Coutinho PFL
Philemon Rodrigues PMOB Laura Carneiro PFL
Rafael Guerra PSOB LuIs Eduardo POT
Roberto Brant PFL Luiz Ribeiro PSOB
Romel Anizio PPB Luiz Salomão POT
Romeu Queiroz PSOB Luiz Sérgio PT
Ronaldo Vasconcellos PFL Mattos Nascimento PST PUPST/PSL
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCdoB Miriam Reid por
Silas Brasileiro PMOB Miro Teixeira POT
Walfrido Mares Guia PTB Pastor Valdeci Paiva S. Parto
Zaire Rezende PMOB Paulo Baltazar PSB PSB/PCdoB
Presentes de Minas Gerais: 41 Paulo Feij6 PSOB

EspfRITO SANTO Ricardo Maranhão PSB PSB/PCdoB
Roberto Jefferson PTS

Alolzio Santos PSOB Rodrigo Maia PTS
Feu Rosa PSOB Ronaldo Cezar Coelho PSOB
João Coser PT Rubem Medina PFL
José Carlos Elias PTS Simêo Sessim PPS
Magno Malta PTS Vivaldo Barbosa POT
Marcus Vicente PSOB Wanderley Martins POT
Max Mauro PTB Presentes do Rio de Janeiro: 42
NUton Baiano PPB

SÃO PAULORicardo Ferraço PSOB
Rita Camata PMOB Alberto Goldman PSOB
Presentes do Espirito Santo: 10 Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCdoB

Aloizio Mercadante PT
RIO DE JANEIRO

André Benassi PSOB
Alcione Athayde PPB Antonio Carlos Pannunzio PSOB
Aldir Cabral PFL Antonio Kandir PSOB
Alexandre Santos PSOB Arnaldo Madeira PSOB
Almerinda de Carvalho PFL Ary Kara PPB
Antonio Carlos Biscaia PT Bispo Wanderval PL PUPST/PSL
Arolde de Oliveira PFL Celso Russomanno PPB
Ayrton Xerêz PPS Corauci Sobrinho PFL
Carlos Santana PT Cunha Bueno PPB
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~J1ATO GROS$O DO SUL

Marçal Filho PrvlOB
ivlarisa Serrano PSDB
Pedro Pedrossian PFL
Waldemir ",101<8 PMDB
Pi'&$ei1t~~ do iiJ'I®ío Gros$o do Sul: t:.

OI~TRITO FEDEML

Agnelo Queiroz PCdoB
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMDB
Maria AbadiSl PSDB
Pedro Celso PT
Ricardo Noronh@ PIiIlDB
Pre~~nt\')~ do Di~~j'i~o Federml: li

PSB/PCdoB

GOIÁS

PMDB
PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PrvlOB
PMDB
PT
PFL

PARANÁ

PFL
PFL
PSDB
PSDB
PSDB
PPB
PMDB
PTB
PFL
PrvlDB
PTB
PFL
PSDB
PSDB

Barbosa Neto
Euler Morais
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Ronaldo Caliado
Pre$ente$ d@ Goiffi$: 'i2

Affonso Camargo
Airton Roveda
Alex Canziani
Basilio Villani
Chico da PrinceSEl
Dilceu Sperafico
Gustavo Fruet
Iris Simões
Ivanio Guerral
José Borba
José Carlos 1V1Slrtinez
Luciano Pizzatto
Lujz Carlos Hauly
1\t1ax Rosenmann

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PSB/PCdoB
PUPST/PSL

PUPST/PSL

De Velasco PST
Delfim Netto PPB
Or. Evilásio PSB
Or. Hélio POT
Ouilio Pisaneschi PTB
Edinho Araújo PPS
Eduardo Jorge PT
Emerson Kapaz PPS
Fernando Zuppo PDT
Gilberto Kassab PFL
Jair rvjeneguelli PT
Jorge Tadeu iv1udslen PMDB
José Genofno PT
José (ndio PMOB
José Roberto Bstochio PDT
Julio Semeghini PSOB
Lamartine Posells PMDB
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiza Erundina PSB
Marcos Cintra PL
Moreira Ferreira PFL
Nelo Rodolfo PMOB
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PFL
Paulo Kobayashi PSDB
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PMOB
Robson Tuma PFL
Rubens Furlan PPS
Salvador Zimbaldi PSOB
Sampaio Dóris PSDB
Silvio Torres PSDB
Teima d~ Souza PT
Valdemar Costa Neto PL
Wagner Salustiano PPB
Zulaiê Cobra PSOB
Pf~ii)~nt~® d~ $§Jo P~ulo: 48

ilíj~TO GROSSO

Celcita Pinheiro PFl
Lino Rossi PSDB
Munlo Domingos PTB
Pedro Henry PSOB
Ricarte de Freitas PSOB
Teté Bezerra PMOB
'Nilson Santos PMOB
Pr&~~ntes de Mato Grosso: 7
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Sr. Presidente,

Brasflia, 12 de janeiro de 2000

Brasflia, 12 de janeiro de 2000

Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst PPB
Waldir Schmidt PMDB
Waldomiro Fioravante PT
Veda Crusius PSDB
Presentes do Rio Grande do Sul: 25

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - A
lista de presença registra o comparecimento de 400
Senhores Deputados.

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

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

sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA

O SR. CAIO RIELA, servindo como 2°
Secretário, procede à leitura da ata da sessão
antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

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

O SR. ENIO BACCI, servindo como 1°
Secretário, procede à leitura do seguinte

11I - EXPEDIENTE

OFICIOS

O Sr. Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do
PMDB nos seguintes termos:
OF/GAB/I/N° 4

Sr. Presidente,
Comunico a V. ExII que o Deputado Freire Júnior

passa a participar, na qualidade de Suplente, da
Comissão Especial destinada a proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição nO 137-Ar de
1999 - Subteto, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a V. ExII protestos de
estima e consideração. - Deputado Geddel Vieira
Lima, Llder do PMDB.

Defiro. Publique-se.
Em, 12-1-00. - Michel Temer,

Presidente.

Da Bancada do PTB, nos seguintes termos:

OFICIO N° 19/00

PUPST/PSL

RIO GRANDE DO SUL

PDT
POT
PPB
PTB
PMOB
PMOB
PDT
PT
PPB
PMOB
PT
PPB
PPB
PT
PMDB
PSDB
PMOB
PMOB
PL
POT

Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PPB
Odllio Balbinotti .PSDB
Osmar Serraglio PMDB
Padre Roque PT
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Presentes do Paraná: 22

SANTA CATARINA

AntOnio Carlos Konder Reis PFL
Edinho Bez PMDB
Fernando Coruja PDT
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
João Matos PMDB
João Pizzolatti PPB
José Carlos Vieira PFL
Pedro Bittencourt PFL
Raimundo Colombo PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB
Presentes de Santa Catarina: 13

Airton Dipp
Alceu Collares
Augusto Nardes
Caio Riela
Cezar Schirmer
Darcfsio Perondi
Enio Bacci
Esther Grossi
Fetter Júnior
Germano Rigotto
Henrique Fontana
Júlio Redecker
Luis Carlos Heinze
Marcos Rolim
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Nelson Proença
Osvaldo Biolchi
Paulo José Gouvêa
Pompeo de Mattos



ASSEMBL~IA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL

COMISSÃO ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR

OF. CEHP N° 229/99

Porto Alegre, 17 de novembro de 1999

Exmo Senhor,

Exmo Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, venho por

meio deste passar a vossas mãos cópia do ofrcio OF.
CEHP na 229/99, da Comissão Especial de Habitação
Popular, da Assembléia Legislativa do Rio Grande do
Sul, o qual solicita apoio desta Casa ao Projeto de Lei
nO 2.710/92 (Apensos nOs 4.212/93; 4.831/94 e
1.064/95), que "Cria o Fundo Nacional de Moradia
Popular". o qual está desde o dia 25 de outubro na
Comissão de Justiça desta Casa.

Por sabermos que a questão de moradia em
nosso Pars é muito séria e tendo a certeza que esta
problemática também é uma preocupação de V. ExB
esperamos contar com vosso apoio.

Sendo o que Unhamos para o momento, reitero
votos de estima e consideração.

Atenciosamente, - Adão Pretto, Deputado
Federal, PT - RS.

ACCJR (RICD, art. 254). Oficie-se e,
após publique-se.

Em, 12-1-00. - Michel Temer,
Presidente.
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Os Deputados do Partido Trabalhista Brasileiro - A Comissão Especial de Habitação Popular da
PTB, abaixo assinados, resolvem reconduzir ao cargo de Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, vem a
Uderda Bancada, nos termos do art. go, § 20 do Regimen- vossa presença considerar que:
to Interno, o Sr: Deputado Roberto Jefferson (PTB - RJ). 1) O Brasil hoje, é um Pars urbano. Mais de 70%

. Assinam: - Fernando Gonçalves -José Carlos da popular vive nas cidades. Dados do IBGE,
Elias - Rodrigo Mala - Walfrido Mares Guia - Félix mostram que as grandes metrópoles já completaram
Mendonça - Celso Glglio - Nelson Trad - Josué a sua principal fase de urbanização;
Bengtson - Eduardo Seabra - Nelson Marquezelli - 2) A habitação, em vez de se constituir em um
Renildo Leal- NUton Capixaba - Caio Riela - Eduar- direito universal, é um dos problemas que se
do Paes - Murilo Domingos - Silas Câmara - Luiz agravam, com moradias precárias, favelas, cortiços,
Antonio Fleury - Roberto Jefferson - Dulllo em áreas de proteção de mananciais, em áreas de
Pisaneschl - Albérico Cordeiro - Magno Malta - risco, sem as mfnimas condições de higiene e
Antônio Jorge - Max Mauro -Iris Simões. saneamento básico;

Defiro. Publique-se. 3) Sem um teto para morar se encontram 13
Ao Sr. Diretor-Geral. milhões de famflias brasileiras, com percentuais que
Em, 12-1-00. - Michel Temer, demonstram a terrrvel realidade de um déficit assim

Presidente. distriburdo: 50% no Nordeste, 25% no Sudeste, 12%
Do Sr. Deputado Adio Pretto, nos seguintes no Sul, 9% no Centro Oeste e 4% no Norte do Pafs,

termos: do total de unidades habitacionais necessárias;
OF. 298/99 4) As causas desta calamidade são várias, entre

Brasllia, 13 de dezembro de 1999 as quais se destacam: o crescimento populacional
descontrolado, os movimentos migratórios para os
centros urbanos, a diminuição da renda e do poder
aquisitivo, o desemprego crescente e a ausência
histórica de uma polftica habitacional permanente
para a população de baixa renda;

5) Urge que sejam tomadas medidas concretas
para a reversão desse quadro e o Congresso
Nacional terá importante e decisivo papel.

Neste sentido é fundamental que V. ExB apóie e
se comprometa com a aprovação de Projeto
Legislativo de iniciativa popular que tramita desde
1992 nessa Casa.

Trata-se do Projeto de Lei na 2.710, de 1992
(Apensos PL nas 4.212 de 1993; 4.831, de 1994 e
1.064, de 1995) que ·Cria o Fundo Nacional de
Moradia Popular - FNMP e o Conselho Nacional de
Moradia Popular - CNMP e dá outras providências",
que tem como Relator, na Comissão de Finanças e
Tributação, o Deputado Evilásio Farias (PSB - SP).

Esse Projeto de Lei foi intensamente debatido
em nossa Comissão Especial de Habitação da
Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, com a
presença do Deputado Evilásio Farias e dos setores
institucionais, sociais e econômicos, o que permite a
V. Exa ter noção da articulação ocorrida no Rio
Grande do Sul buscando construir instrumentos de
solução aos graves problemas habitacionais.

Todos entendem a importância desse Projeto,
face à sua origem, ao modo como foi debatido,
discutido e aperfeiçoado nesse Congresso Nacional,
em audiências públicas, bem como o Parecer do
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Senhor Relator sobre a necessária compatibilização
ou adequação do PL ao PPA (1996-1999) à LDO e à
LOA, e aprovado unanimemente, na Comissão de
Desenvolvimento Urbano e Interior.

Assim sendo, apelamos a V. ExB, bem como a
todos os Senhores Deputados Federais, Senadores,
Uderes de Bancadas, no sentido de que o PL nO
2.710 seja pautado para votação ainda neste ano
legislativo, garantindo, por meio de sua aprovação e
implementação, a criação de instrumentos concretos
e viáveis para a definição de uma polltica habitacional
permanente neste PaIs, capaz de apontar soluçOes
aos problemas habitacionais e garantindo dignidade
e cidadania para milhares de famllias de
trabalhadores brasileiros.

Além do mais, há que se considerar a importancia
dos investimentos no setor habitacional, na ativação da
economia do PaIs, gerando empregos e contribuindo
sobremaneira para a melhoria da qualidade de vida da
população mais necessitada do PaIs.

Na certeza de vossa atenção e apoio à
aprovação deste Projeto, colhemos o ensejo para
apresentar nossos votos de consideração e apreço.

Atenciosamente, - Deputada Jussara Cony,
Relatora da Comissão - Deputado Adroaldo
Loureiro, Presidente da Comissão.

REQUERIMENTO

Do Sr. Deputado Fernando Ferro, nos
seguintes termos:

Comissão Especial destinada a proferir parecer
a Proposta de Emenda À Constituição n° 639-A, de
1999, que "Dá nova redação ao § 5° do art. 14 da
Constituição Federal" (Apensada: PEC n° 4-Al99).
Inelegibilidade.

Sr. Presidente,
Estando em tramitação nesta Comissão, a PEC

nO 639-Al99, apensada a PEC nO 4-Al99, que trata da
Inelegibilidade, requeiro nos termos dos arts. 142 e
143, do Regimento Interno, a tramitação conjunta
com a PEC nO 23/99, (que dá nova redação ao art. 14,
da Constituição Federal, de Fernando Ferro e outros),
que foi apensada a PEC n° 492/97 (que altera o art.
14, da Constituição Federal, de Roberto Valadão e
outros), por se tratar de assunto correlato.

Sala de SessOes, 7 de dezembro de 1999. 
Deputado Fernando ferro.

Indefiro a tramitação conjunta da PEC
n° 639/99 e da PEC nO 23199, porquanto esta
não conta com parecer de admissibilidade
(RICO, art 202, caput), fato que inviabiliza a
tramitação conjunta pretendida. Oficie-se ao
requerente e, após, publique-se.

Em, 12-1-00 - Michel Temer,
Presidente.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 191, DE 2000
(DO SR. ALCEU COLLARES E OUTROS)

Dá nova redação ao Inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal.

(À COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)

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

Artigo único. O inciso XXXIII da Constituição Federal passa a
vigorar com a seguinte redação:

'"Art. 7° ..
XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a

menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 14 anos, salvo na
condição de aprendiz".
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JUSTIFICAÇÃO'

Como todos sabem, essa alteraçÍlo - votada sem discussão , no
bojo da reforma providenclana - tinha o claro objetIVO de aliviar o caIXa da
PrevIdênCIa SocIal, eVitando as aposentadonas precoces.
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4 AGNALDO MUNIZ

5 AIRTON DIPP
6 ALBERICO FILHO
7 ALBERTO MOURÃO
8 ALCEU COLLARES
9 ALCIONE ATHAYDE

10 ALDIR CAllRAL
11 ALEXCANZIANI

12 ANGELA GUADAGNIN
13 ANIBAL GOMES
14 ANTONIO CAMBRAIA

15 ANTONIO CARLOS BISCAIA

16 ANTÕNIO CARLOS KONDER REIS
17 ANTONIO DO VALLE

18 ANTONIO FEIJÃO
19 ANTONIO GERALDO
20 ARMANDO ABILlO
21 ARNON BEZERRA

22 AROLDO CEDRAZ

23 ÀTILA LINS
24 AUGUSTO NARDES
25 BEN-HUR FERREIRA
26 BISPO WANDERVAL

27 CABO JULIO

28 CAIO RIELA
29 CARLlTo MERSS
30 CELCITA PINHEIRO
31 CELSO GIGLIO
32 CELSO JACOB
33 CLEUBER CARNEIRO

34 CLOVIS VOLPI

35 CORIOLANO SALES

36 DARCI COELHO
37 DE VELASCO

38 DELFIM NETTO

39 DEUSDETH PANTOJA
40 DILCEU SPERAFICO
41 DINO FERNANDES
42 DJALMA PAES
43 DR HELIO

44 DR ROSINHA

45 EDINHO Bel
46 EDUARDO BARBOSA
47 EDUARDO CAMPOS
48 EDUARDO JORGE
49 EDUARDO PAES
50 EURlpEDES MIRANDA
51 FELIX MENDONÇA

52 FERNANDO CORUJA
53 FERNANDO FERRO
54 FERNANDO GABEIRA

55 FERNANDO GONÇALVES
56 FERNANDO ZUPPO
57 FETTER JUNIOR
58 GEOVAN FREITAS

59 GESSIVALDO ISAIAS

60 GIOVANNI QUEIROZ
61 GONZAGA PATRIOTA

62 GUSTAVO FRUET

63 HENRIQUE FONTANA
64 IARA BERNARDI
65 IBERE FERREIRA
66 INALDO LEITÃO

67 IRIS SIMOES

68 IVANIO GUERRA
69 JAIR BOLSONARO
70 JAIR MENEGUELLI
71 JANDlRA FEGHALI
72 JOÃO HERRMANN NETO
73 JOÃO MATOS
74 JOÃO R~I[l()

75 JOAQUIM FRANCISCO
76 JORGE ALBERTO
77 JORGE COSTA
78 JORGE KHOURY

79 JORGE WILSON
80 JOSE BORBA
81 JOSE DE ABREU
82 JOSE INDIO

83 JOSE JANENE

84 JOSE LINHAREs
85 JOSE LOURENÇO
86 JOSÉ MACHADO
87 JOSÉ MELO
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Talvez não seja supérfluo lembrar que os problemas relativos ao
trabalho do menor, inclUSive a urgente necessidade de erradicar a exploração
do trabalho mfanto-juveml, não serão solUCIOnados. como num passe de
maglca. pela Simples edição de novas leIS, mas pela Implementação de
polltlcas públicas conSlslentes AdemaiS um Estado que não consegue cumpnr
seu papel para com o menor. que não lhe propICia condIções de aprendIZado
profiSSIOnal nem garante emprego a seus país. não pode prOIbI-lo de trabalhar.
Tal prOlbiçào é, não só mJusta. mas Imoral

Assinaturas Conlirmadas
1 ADÃO PRETTO PT RS

2 ADELSON RIBEIRO PSC SE
3 AFFONSO CAMARGO PFL PR

Tal medIda. no entanto, tornou-se mócua. já que a reforma do
sistema provIdencIarão estabeleceu, além do tempo de contribUIção, uma

Idade mmlma para aposentadona. que varia segundo aJ .ítuação de cada
trabalhador .

TotaiS de Assmnturas:

Sala das Sessões. em de

A Emenda Constitucional N° 20 alterou a redação do inciso XXXIII
do art 7° da Constituição Federal, prOIbindo "qualquer trabalho a menores de
16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos"

Acontece que. se não produziu os efeitos esperados - benéficos, na
expectativa de seus formuladores. a alteração constitucIonal em foco trouxe
um sem número de comphcações para a VIda do adolescente, sobretudo dos
maiS carentes que precIsam trabalhar para o seu proprio sustento e o de sua
famiha. dificultando. sobremaneIra. não apenas o seu mgresso no mercado de
trabalho. mas ate mesmo o seu aprendizado prolisslonal.

Tipo da Proposição: PEC

Autor da ProposiçãO: ALCEU COLLARES E OUTROS

Data de Apresentação: \2/0\100

Ementa: Dá nova redoção 00 mCISO XXXIII do ort 7'- do Conslitulçào
Federal.

SGM - SECAP (7503)

14101100 10 07 12
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88 JOSE ROBERTO BATOCHIO PDT SP
171 ZENALDO COUTINHO PSDB PA

89 JOVAIR ARANTES PSDB GO
90 JULIO DELGADO PMDB MG Assinaturas que Não Conferem
91 LAMARTINE POSELLA PMDB SP 1 JULIO REDECKER PPB RS92 L1D1A QUINAN PSDB GO 2 SAMPAIO DÚRIA PSDB SP93 L1NO ROSSI PSDB MT
94 LÚCIAVÃNIA PSDB GO

Assináturas de Deputados(as) Licenciados(as)95 LUCIANO CASTRO PFL RR
96 LUIs EDUARDO por RJ ROBERTO PESSOA PFL CE
97 LUIZ ANTONIO FLEURY PTB SP
98 LUIZ FERNANDO PPB AM

Assinaturas Repetidas99 LUIZ PIAUHYLlNO PSDB PE
100 LUIZ SALoMÃo PDT RJ 1 DELFIM NETTO PPB SP
101 MARCELO BARBIERI PMDB SP 2 EDINHOBEZ PMDB SC
102 MARCELO DEDA PT SE
103 MARCIO MATOS PT PR
104 MARCONDES GADELHA PFL PB

Seção de RegiStro e Controle e de Análise de Proposição105 MARCOS CINTRA PL SP
106 MARCOS LIMA PMDB MG
107 MARIA ABADIA PSDB DF
108 MAX MAURO PTB ES Oficio n° tJO(, I 00 Brasllla, 14 de Janeiro de 2000
109 MAX ROSENMANN PSDB PR
110 MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS
111 MIRIAMREID por RJ
112 MOACIR MICHELETTO PMDB PR
113 NEIVA MOREIRA por MA
114 NELO RODOLFO PMDB SP Senhor Secretáno-Geral'115 NELSON MARCHEZAN PSDB RS
116 NELSON MARQUEZELLI PTB SP
117 NELSONTRAD PTB MS
118 NEUTON LIMA PFL SP
119 NILMARIO MIRANDA PT MG Comunico a Vossa Senhona que a Proposta de Emenda
120 NILSON MOURÃO PT AC á ConstitUição do Sr Deputado ALCEU COLLARES E OUTROS, que "Oá nova
121 NORBERTO TEIXEIRA PMDB GO redação ao InCISO XXXIII do art. 7° da Constituição Federal". contém número
122 OLlMPIO PIRES PDT MG suficiente de slgnatános, constando a refenda proposição de'

123 OSMÃNIO PEREIRA PMDB MG
124 OSMAR SERRAGLlO PMDB PR
125 OSVALDO BIOLCHI PMDB RS

171 assinaturas confirmadas,
126 OSVALDO REIS PMDB TO 002 assinaturas não confirmadas;
127 PASTOR AMARILDO PPB TO 001 deputado licenciado;
128 PAULO BALTAZAR PSB RJ 002 assinaturas repetidas
129 PAULO KOBAYASHI PSDB SP
130 PAULO PAIM PT RS
131 PAULO ROCHA PT PA
132 PEDRO NOVAIS PMDB MA
133 PEDRO WILSON PT GO
134 PHILEMON RODRIGUES PMDB MG AtenCiosamente,
135 PROFESSOR LUIZINHO PT SP

'~/-~
136 RAFAEL GUERRA PSDB MG
137 RAIMUNDO SANTOS PFL PA
138 REN ILDO LEAL PTB PA CLÁUDIA ES C DE S
139 RICARDO BERZOINI PT SP Chefe
140 RICARDO MARANHÃO PSB RJ
141 RITA CAMATA PMDB ES
142 ROBERTO ARGENTA PHDBS Rs
143 ROBERTO BALESTRA PPB GO
144 RODRIGO MAIA PTB RJ
145 ROMEU QUEIROZ PSDB MG
146 RONALDO CAIADO PFL GO A Sua Senhona o Senhor
147 RONALDO VASCONCELLOS PFL MG Dr MOZART VIANNA DE PAIVA
148 RUBENS FURLAN PPS SP Secretáno-Geral da Mesa
149 SALATIEL CARVALHO PMDB PE NESTA
150 SANTOS FILHO PFL PR
151 SAULO PEDROSA PSDB BA
152 SERGIO BARROS PSDB Ac "LEGtSLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA153 SERGIO GUERRA PSDB PE COORDE;';AÇÃO DE ESTl'DOS LEGISLATIVOS-CeDI"154 SIMÃO SESSIM PPB Ri
155 SYNVAL GUAZZELU PMDB RS CONSTITUIÇÃO156 TELMO KIRST PPB Rs
157 TETE BEZERRA PMDB MT DA
158 URSICINO QUEIROZ PFL BA REPl'BLICA FEDERATIVA DO BRASIL
159 VALDECI OLIVEIRA PT Rs 1988160 VALDEMAR COSTA NETO PL SP
161 VALDIR GANZER PT PA

........................................................................................................
162 VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB AM
163 VICENTE CAROPRESO PSDB SC nnlLOll
164 WALDIR PIRES PT BA DOS lJlRl:.l 1'05 I:. GARANTIAS FUNlJAMENTAIS
165 WALDIR SCHMIDT PMDB Rs
166 WALTER PINHEIRO PT BA

........................................................................................................
167 WElINTON FAGUNDES PSDB MT
168 WELLlNGTON DIAS PT PI CAPiTULO 11
169 WILSON SANTOS P.MDB MT DOS DIREITOS SOCIAIS
170 YEDA CRUSIUS PSDB Rs

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 04 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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An. 7" "ao ,hre.lo, OOS lrabalhaoore, urbdllo, e ruraIs. alem oe oUlros ~ue

v"em a melhona oe 'u" cllnol~àll"'cI,,l

XXXlll - prO\bl~ào <le lrab"lho 1I0lumo. penllo'o lIU ""alubre " menores oe
IK (OeLollOI e oe ~ual~uer lr"bdlho " meno,", oe 16 loeLl"elS) unos ,,,Ivo na
lllno.~:io ue dprenu'L " partir ue 14 I~ualorLe I uno,

·1111."".\ \ \/11 Wlfl'l'UUC.UII dcJtfu{'I.'lu J.Illc!IIl1tJ ( "'''"llllltlllU{''' ~(J. de! 15 /2/1)1)14

......................................: .
rlTl!l.o IV

OA I )RI,ANI7 A~',\() 00" POOrRF"

CAPITULO I
lJO I'OlJl:R LI:UISLA IIVO

!leção' 111
Do Processo Legislativo

l>ubseção 11
Da J,.menda li Consllluíção

An. 6\l A ConstituIÇão podera ser emendada med,ante proposta.
I - de um lerço. no mlmmo. OOS membro, <ld l'.imara dos Deputados lIU do

';enado feder.u:

II . 00 I're,,,Jenle d" Repubill"
111 ~ Jc Itl.ll" J.J IllClJUC U.l.' \ ,,'cmhh~lJ' ,~gl",lalt\.l.' U.l..... mnú.lúc\ ~l..l

I ederalao mum/e,wm!o-," l"Ud umd uel..., peld IIldJUrJd reldll\ d ue ,eu' membro,
• ~)L'o \ Clm't1tUl~jn nJU pmJcrJ ,cr emendada 11.1 \Igêm.ta de mtcr\cn~.lo

IcderdI. de ",lado ue dele,u ou de e'tJoo oe "tlll
;;: :l' _\ prOpO~lJ ~~rJ ulSCUllUJ c \ul..II.1.1 em l...lU.! l..bJ. cJo <.. ongrc~"lu

~JclunJI ~m dms LUmo~ LUllslut:rJIH..!o-"lC Jpro\JUJ ~c nbll\Cr em dmbo~ três qUltlhh

.lu, \uW"'l du"" Tl:"lpet.lI\'U\ Inembro"l
~ 3l ' 1\ crn~nda J t "nn"luruILJU ",Cf.! prult1ulgJUo.l pclJ"l ~lc... .J.'" UJ C.imaro.1 du,

Depulauos e uo ~enauo ~eueral. com lJ reSpelUII) numero oe ordem
~ 4" :-'ào sera objeto uo uehher,çào , I'",\m,t,_ue emenua leooeme d Jboilr

1- d /urrnd leueMlld de I:,lddo
11- U \-otn direto ",~crclU uOI\cr,..d c pcnmlu.n.
III -" sep,raçiio dos l'ouere,_
IV - oS dlft:llo~ c !..!J!anua., IIldl\'Ic.1Udl~

~ 50 \ m.u~no.l L~m'lanlc de propu"llJ úe crm:mlJ rejeitada ou hJ"ldJ pur
preJuul\..ulJ n.io p\llh: "'l\:f uhjClU de mwa pnlpu\lJ. tlJ. mc~mJ ...~...~.l() l~gl~I.1l1\'J.

.................................... 0 .

Art 75 As nonnas estabelecidas nesta Seção aplIcam-se
no que couber a organização compOSIção e fiscalIzação
dos Tnbunals de Contas dos Estados e do Dlstnto Federal
bem como dos Conselhos de Contas dos MUnlClplOS (NR)

Ar! 105 Compere ao SUDenor Tnbunal de Justiça

( - processar e Julgar orlgma/mente

a) nos cnmes comuns os Governadores dos Estados e do
Dlstnto Federal e nestes e nos de responsabilidade os

desembargadores dos Tnbunals de Justiça dos Estados e
do Dlstnto Federal os membros dos Tnbunals de Conta dos
Estados e do Dlstnto Federal os dos Tnbunals Regionais
FederaIS dos Tnbunals RegIOnais EleitoraiS e do Trabalho
os membros dos Conselhos de Contas dos Mumc/plos e os

do Mlnlsténo Público da Umão que ofiCiem perante
tnbunals (NR)'

Art 2° Acrescente-se ao Ato das DIspOSições

Constitucionais TranSitarias o segUinte art 76

"Art 76 Ficam extmtos os Tnbunars de Contas dos
Mumciplos de São Paulo e do RIO de Janelfo •

Art 3° Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data
de sua publicação

JUSTIFICAÇÃO

A presente Proposta de Emenda Constitucional.

diferentemente das propostas que a antecedeu e de reconheCida

Inconstitucionalidade. visa tão-somente extingUir os dOIS ÚniCOS Tnbunals de

Contas MUniCipaIS eXistentes. o do 'l10 de Janeiro e de São Paulo

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUICÃO N° 192 DE 2000
IDO SR WAGNER SALUSTIANO E OUTROS)

Da nova redação aOs ans 31 §'o 75 canut '05 I a e acrescenla d,snosl\lvo ao ADCT
para extmgUlr os Tnbunals de Contas MunlCloalS

IA COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E JUSTICA E DE REDACÃO\

As Mesas da Cãmara dos Deputados e do Senado Federal

nos tennos do art 60 da ConstituIção Federal promulgam a seguinte emenda ao

texto constitucional'

Art '0 Os arts 3' §,o 75 caput '05 I a da ConstitUição

Federal passam a vigorar com a seguinte redação

§ 1° O controle externo da Câmara MUniCipal será exercido
com o auxilio dos Tnbunals de Contas dos Estados OU dos
Conselhos de Contas dos MUnlciploS onde houver (NR)

TaIS TribunaiS são. em verdade. uma excrescência. uma

superflUIdade que mUito onera o eráriO e que em nada melhora o sistema de

controle a ser exercido pelos Poderes Legislativos daqueles mUnlClplOS

Parece-me que a extinção ae tais orgãas mUnicipais

Uniformiza ° sistema de controle que no tocante aos mUnlClplOS passam a ser

aUXiliados em sua totalidade pelos orgãos estaduaiS como aliás sempre fOI a

Intenção do ConstItuinte desde a Carta de 1934

Nada Justifica que apenas dOIS munrclplos sejam aUXiliados

por orgãos mUniCipaiS enquanto que os demaiS mUnlciplos braSileiros o sejam

por orgãos estaduaiS O modelo da malona preCOnizado pela Lei Maior. consiste

em um valioso Instrumento para se COibir os desmandos. a corrupção e a

Improbidade de alguns governos mUniCipaiS

Nem ha que se cogitar de Violação do pacto fede.ratlvo.

como suscrtado nas propostas anteriores EIS que as tentativas pretêntas eram

mais amplas e visavam a extinção de todos os tnbunals e conselhos de contas

mUnicipais e estaduaiS. ofendendo assim o eqUllíbno federatiVo O que se busca

com a presente Emenda e exatamente o resgate desse eqUllíbno. ameaçado pela

eXistênCia desses dOIS UnlCOS tribunaiS
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Certo de que os Ilustres Pares bem compreenderão o 39 CLOVIS VOLPI PSDB SP
alcance da medida. aguardo a sua aprovação 40 CORONEL GARCIA PSDB RJ

41 CUSTODIO MATTOS PSDB MG
42 DANILO DE CASTRO PSDB MG

Sala das Sessões. em /1 d4-J .I/et'.-;
43 DARCI COELHO PFL TO

de 1a'9 :i:c,- 44 DARClslO PERONDI PMDB RS
45 DEVELA5CO PST SP
46 DEUSDETH PANTOJA PFL PA

(.~-!f;- Jz/{)1~
47 DILCEU SPERAFICO PPB PR
48 DR EVILASIO PSB SP
49 DUILlO PISANESCHI PTB SP
50 EDINHOBEZ PMDB SC
51 EDMAR MOREIRA PPB MG

Deputado1G N.ÉR S~LrSTIANO C- 52 EDUARDO CAMPOS PSB PE
53 EDUARDO PAES PTB RJ
54 ELISEU MOURA PPB MA
55 ELlSEU RESENDE PFL MG
56 ENIVALDO RIBEIRO PPB PB
57 ESTHER GROSSI PT RS

C.--iMAR.~J:?q.s:p~JPY1'AQOS__ 58 EULER MORAIS PMDB GO
59 EUNlclO OLIVEIRA PMDB CE

SGM - SECAP (7503) Conferência de Assinaturas
60 EXPEDITO JUNIOR PFL RO
61 FELlX MENDONÇA PTB BA

13/01/00191936 Pagma 001 62 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ
63 FERNANDO MARRONI PT RS
64 FERNANDO ZUPPO PDT SP

Tipo da Proposição: PEC 65 FRANCISCO GARCIA PFL AM

Autor da Proposição: WAGNER SALUSTIANO E OUTROS
66 FREIRE JUNIOR PMDB TO
67 GASTÃO VIEIRA PMDB MA

Data de Apresentação: 12101/00 68 GERALDO MAGELA PT DF

Ementa: Da nova redação aos arts 31, § 1°, 75, caput, 105, I, a, e 69 GERALDO SIMOES PT BA

acrescenta dlsposl!lvo ao ADCT para extmgUlr os Tnbuna.s de
70 GERVASIO SILVA PFL SC

Contas MUniCIpaiS
71 GESSIVALDO ISAlAS PMD8 PI
72 GIOVANNI QUEIROZ PDT PA

Possui Assinatnras Suficientes: SIM 73 GIVALDO CARIMBÃO PSB AL

Totais de Assinaturas: Confirmadas liiã 74 GLYCON TERRA PINTO PMDB MG
Não Conierem 008 75 HAROLDO LIMA PCdoB BA
Licenciados âo'õ 76 HELENILDO RIBEIRO PSDB AL
Repe~das 006 77 HENRIQUE FONTANA PT RS
lIeglvels OÕÕ 78 IARA BERNARDI PT SP
Re~radas 000 79 IBERE FERREIRA PPB RN---- - - - 80 ILDEFONÇO CORDEIRO PFL AC

81 INALDO LEITÃO PSDB PB
82 JAIME MARTINS PFL MG

Assinaturas Confirmadas 83 JAIR BOLSONARO PPB RJ
1 ADEMIR LUCAS PSD8 MG 84 JAIR MENEGUELLI PT SP
2 AIRTON CASCAVEL PPS RR 85 JAQUES WAGNER PT BA
3 ALBERTO FRAGA PMDB DF 86 JOÃO CALDAS PL AL

4 ALCESTE ALMEIDA PMDB RR 87 JOÃOCOLAÇO PMDB PE
5 ALDIR CABRAL PFL RJ 88 JOÃO COSER PT ES
6 ALEX CANZIANI PSDB PR 69 JOÃO FASSARELLA PT MG
7 ALMEIDA DE JESUS PL CE 90 JOÃO HENRIQUE PMDB PI

8 ALOIZIO MERCADANTE PT SP 91 JOAOLEÃO PSDB BA
9 ALOIzIO SANTOS PSDB ES 92 JOÃO MAGNO PT MG
10 ANGELA GUADAGNIN PT SP 93 JOÃO PIZZOLATTI PPB SC

11 ANTONIO CAMBRAIA PSOB CE 94 JOÃO RIBEIRO PFL TO

12 ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB SP 95 JOÃO TOTA PPB AC
13 ANTONIO DO VALLE PMDB MG 96 JOAQUIM FRANCISCO PFL PE
14 ANTONIO FEIJÃO PSDB AP 97 JOEL DE HOLLANDA PFL PE

15 ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO PPB MA 98 JORGE COSTA PMDB PA
16 ANTONIO PALOCCI PT SP 99 JORGE PINHEIRO PMDB DF
17 ARLINDO CHINAGLIA PT SP 100 JOSE ANTONIO PSB MA
18 ARNON BEZERRA PSDB CE 101 JOSE BORBA PMDB PR
19 AROLDE DE OLIVEIRA PFL RJ 102 JOSE CARLOS ELIAS PTB es
20 ATlLALlNS PFL AM 103 JOSE CARLOS MARTINEZ PTB PR
21 ATILALlRA PSDB PI 104 JOSE DIRCEU PT SP
22 AUGUSTO FRANCO PSDB SE 105 JOSE INDIO PMDB SP
23 AUGUSTO NARDES PPB RS 106 JOSE LOURENÇO PFL BA
24 AVENZOAR ARRUDA PT PB 107 JOSE MACHADO PT SP
25 AYRTON XEREz PPS RJ 108 JOSÉ PRIANTE PMDB PA

26 B sA PSDB PI 109 JOVAIR ARANTES PSDB GO

27 BISPO RODRIGUES PL RJ 110 JÚLIO DELGADO PMDB MG

28 BONIFAclO DE ANDRADA PSDB MG 111 JURANDlLJUAREZ PMDB AP

29 CAIORIELA PTB RS 112 LAlRE ROSADO PMDB RN

30 CARLOS DUNCA PMDB PB 113 L1D1AQUINAN PSDB GO

31 CARLOS MELLES PFL MG 114 LUCIANO CASTRO PFL RR

32 CARLOS SANTANA PT RJ 115 LUIS CARLOS HEINZE PPB RS

33 CELCITA PINHEIRO PFL MT 116 LUIZ CARLOS HAULY PSDB PR

34 CELSO GIGLlO PTB SP 117 LUIZ SERGIO PT RJ

35 CELSOJACOB PDT RJ 118 MARCONDES GADELHA PFL PB

36 CEZAR SCHIRMER PMDB RS 119 MARCOS DE JESUS PST PE

37 CHICO DA PRINCESA PSDB PR 120 MARIA ABADIA PSDB DF

38 CIRO NOGUEIRA PFL PI 121 MARIA CO CARMO LARA PT MG
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Assinaturas Repetidas
1 ARLINDO CHINAGLIA PT
2 CARLOS DUNGA PMDB
3 FREIRE JUNIOR PMDB
4 JOAO FASSARELLA PT

170 SERGIO BARCELLOS PFL
171 SERGIO CARVALHO PSDB
172 SERGIO NOVAIS PSB
173 SILAS CÂMARA PTB
174 SILVIO TORRES PSDB
175 SYNVAL GUAZZELLI PMDB
176 THEMlsTOCLES SAMPAIO PMDB
177 VAOÃOGDMES PPB
178 VILMAR ROCHA PFL
179 VIRGILlO GUIMARÃES PT
180 VITTORIO MEDIOLI PSDB
181 WAGNER SALUSTIANO PPB
1ll2. WALDIR SCHMIDT PMDB
183 WAt,TER PINHEIRO PT
184 WELLJ1'IGTON DIAS PT
185 WERNER WllNOERER PFL
186 WILSON BRAGA - PFL
187 ZILA BEZERRA PFL
188 ZULAIÉ COBRA -!>SOB

Assinaturas que Não Conferem
1 ANTONIO JORGE PTB
2 BISPO WANOERVAL PL
3 CARLOS BATATA PSDB
4 CLEUBER CARNEIRO PFL
5 FRANCISCO RODRIGUES f\FL
6 MAGNO MALTA PTB
7 NEIVA MOREIRA POT
8 RICARDO RIQUE PSOB

"LEGISLAÇÃO CITADA ..\~EXADA PELA
COORDEl'i .\çÁo DE ESTLl)OS LEGISLATIVOS - C.DI"

CAPITULO IV
DOS MUNICÍPIOS

RJ
SP

PTB
PPB

8rasllla. 13 de Janeiro de 2000.

Senhor Secretáno-Geral:

5 ROORIGO MAIA
6 WAGNER SALUSTIANO

Seção de Registro e Controle e de Analise de Proposição

OficIO nOOOy I 00

An 31 A liscalização do Munlclpio sera exerCida pelo Poder Leglslauvo
Municipal. mediante controle externo. e pelos sistemas de controle mterno do Poder
Executivo Mumclpal. na limna da lei

§ 1° O controle externo da Câmara Mumclpal sera exerCido com o aUXIlio
dos rnbunals de Contas dos Estados ou do Mumclplo ou dos Conselhos ou Tnbunals
de Conlas dos Mumciplo~. onde houver

§ 2" O parect:r previo. t:mludo pelo orgão compt:lentt: sobre as contas qut: o
Prefeito deve anualmente prestar. só deixara de prevalecer por deCisão de dOIS terços
dos membros da Câmara Mumclpal.

§ 3° /\5 contas dos MunlClplO> licardo. dUT"<lI11e ~essenla dias, anualmenle. il
dlspo>urão de qualquer coninbumte. pata exame e apreciação. o qual poder.i
questionar-lhes a le~ltimidade. nos temos da lei

A Sua Senhona o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretáno-Geral da Mesa
NESTA

AtenCiosamente. •

~;;;.-. 71 //// / p
C .;i!:Cr/-//-~~,.~~

CLAUDI~EVESC 9éSolÍ2À
Chefe -

TITULO ll1
OA ORGANIZAÇÃO 00 ESTADO

1BB assinaturas confirmadas;
OOB assinaturas não confirmadas:
006 assinaturas repetidas

Comunrco a Vossa Senhona que a Proposta de Emenda à
ConstrtUlção do Sr. Deputado WAGNER SALUSTIANO E OUTROS. que "Dá nova redação
aos arts. 31, § 1°, 75, caput, 1D5, I, a, a acrescenta dispositivo ao ADCT para extinguir
os Trf~unals de Contas Municipais·, contém número sufiCiente de signatários. constando
a refanda proposição de

CONSTITUIÇÃO
DA

REPl'BLlCA FEDERATI\'A DO BRASIL
1988

SP
PB
TO
MG

RJ
PR
PI
GO
RS
SP
PR
RS
RN
AC
RO
AL
PR
MG
RS
TO
PI
TO
RJ
AM
RJ
RS
SP
SP
PA
GO
DF
PE
GO
MG
SP
CE
se
PA
PE
RR
RS
MG
RJ
MG
GO
MG
PR
PE
MG
BA
MA
SC

AP
RO
CE
AM
SP
RS
PI
SP
GO
MG
MG
SP
RS
BA
PI
PR
PB
Ae
SP

TO
Sfi
PE
MG
RR
ES
MA
PB

PST
PMDB
PFL
PMDB
PSDB
PTB
PPB
PMDB
PFL
PT
PTB
PMDB
PPB
PMDB
PMDB
PMDB
PFL
PPB
S PART
PFL
PSDB
PL
PSDB
PMDB
PT
PSDB
PT
PPB
PT
PMDB
PT
PSOB
PMDB
PTB
PFL
PL
PHDBS
PFL
PTB
PPB
PFL
PFL
PPS
PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PDT

122 MATTOS NASCIMENTO
123 MOACIR MICHELETTO
124 MUSSA DEMES
125 NAIR XAVIER LOBO
126 NELSON MARCHEZAN
127 NELSON MARQUEZELLI
128 NELSON MEURER
129 NELSON PROENÇA
130 NEY LOPES
131 NILSON MOURÃO
132 NILTON CAPIXABA
133 OLAVO CALHEIROS
134 OLIVEIRA FILHO
135 OSMANIO PEREIRA
136 OSVALDO BIOLCHI
137 OSVALDO REIS
138 PAES LANDIM

139 PASTOR AMARILDO
140 PASTOR VALDECI PAIVA
141 PAUDERNEY AVELINO
142 PAULO FEIJO
143 PAULO JOSE GOUVÉA
144 PAULO KOBAYASHI
145 PAULO LIMA
146 PAULO ROCHA
147 PEDRO CANEDO
148 PEDRO CELSO
149 PEDRO CORRÉA
150 PEDRO WILSON
151 PHILEMON RODRIGUES
152 PROFESSOR LUIZINHO
153 RAIMUNDO GOMES DE MATOS
154 RENATO VIANNA
155 RENILDo LEAL
156 RICARDO FIUZA
157 ROBERIO ARAUJO
158 ROBERTO ARGENTA
159 ROBERTO BRANT
160 RODRIGO MAIA
161 ROMELANIZIO
162 RONALDO CAIADO
183 RONALDO VASCONCELLOS
164 RUBENS BUENO
165 SALATIEL CARVALHO
166 SARAIVA FELIPE
167 SAULO PEDROSA
168 SEBASTIAO MADEIRA
169 SERAFIM VENZON
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DA ORGANIZAC,'ÀO DO'; PODERE,)

CAPITULO I
DO I'ODI:R LEGISLA IIVO
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!lcção \'111
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"ubsecão 11
I)a ~:menda li ( un\tllulção

\rt l'l) \ (. on>1I1Ull:in pudera ,er emendJtlJ medlanle propo>ld.
I - ue um terço uo ImUtlllll UI" membro, dJ l :imara dos [)epulalios uu do

"enadn I'cderal.
11 - du Pre'ldenle tlJ RepuhlllJ.
11\ • Je mJI> tlJ mewtlc tlJ> \"cmbklJ> l.cUlslall\oIS ÚdS umdade:. UJ

I edcrJç~u. mJruIC>lolJ1UU-'C. lJtI~ UtnJ ud...,. pcl~ tnJIUflJ r~IJ\I'a tle >cus membros
~ I" .\ lun'lIlUlç:1U nàu pudcrJ \Cr emendJ<.IJ na \Ig~ncla úe Irttervenç3u

lederal. de e'ladu de uele'J uu UC C'lJdu dc \lllu
~ ~" .\ prupo>lJ ,er~ d"culId~ c \l'toldJ em cJda lolSa do Congres>o

'laclllllal. em dOIS lUrml>. clln"dctalluo-,e Jpm\oIUol 'c oh\l\er. em ambos três qUlrtlOS
du> \ UlU' dn, rC'relU\ n, memb""

~ 3" \ ementla a lun'Ulul~.iu 'erJ promulgJda pela>. MeslI) da Gimara do,
Depulatlo> e tio ~CIIJtlo I euerJI com o rcspecltvu numero UC urdem

~ -I" '!ão ,cra nh,eul ue tldlheraç30 J propo~la tle emenda lendenLe a dbohr
I- J InrmJ leucrJlt\a de ['IJdo.
11 - n voto d1n~ln. "lCLrclu. um\ tn-al c pcnmJIt.o.
111 - J >epJraç30 dn, P"dcrcs.
1V - .1> tllrcllo~ c gardilUa>. mtllV1t1UJIS
~ 5" \ m:.u~nJ. Lon'lunlc de propu'tu Llc emenda rCJeltaúcl ou havltJa por

preJudlcudJ n3n pnde ,er uhJelu dc nnVJ propn'la nJ me,ma ,e".lu leglslaltva.

~eçãu IX
Da FjscaliLaçàu ( ontábil, Financcira e Orçamentária

Ar! 75 As norma> c>labeleeldas nesla >eç30 aphcum-se. no que couber. a
nrgamLllçJu lnmpu'I~3u c thcJ1IJa~.iu d", Tnhuna" de Ctmla.' do~ [>!adn, e dn
D"tntll feueral. bem ellmll dll' Tnhuna" e Cllnselhll' de ('unlU> dllS Mun.c.plOs

Pamgrllfll umcn 1\' ('lln~tltUlç()e.' e~tadua" dl~pllrãn ,"hre ll~ Tnbuna.s de
Contas respecll'o>. que serào Inlegrados pur seLe COlIs.:lhelros

CAPITULO \\I
DO PODER JUDlCIARlO

Seção 111
00 ~uperior I'ribunal de Justiça

\r! 105 l umpete JU ,>"pcflnr Inbun~1 tle J"su~~

I ~ prucc"ar e Julgar ungmurI&1mcnlc
.11 no, cnme, LUmun.... 11' lruvcrn.uJorc, do, r~lacJu, c do DI'lrtlO rederal. c.
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l-Iel.orJ" c UU IrJbJlho. I" 'Ilembro, UUS llllhClh,,, .>u ! nhunJIS tlc Contas do>
\1umclplU' c I" du MlmSlcnu Puhlleu tlJ I 'màu que uliucm perJnle InhunalS.

ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITl'CIONAIS TRANSITÓRIAS

meses c tlc lnnta cenleSlmn, Illh mcse> ,ubscquenlc>. Idcul.JUO ao I'oder I:~ecull\u

redULI-la IOlal nu poll'llJlmcnle. "''' hm.les JljUI <lclímdus
• ~ /"Ulrl'\lIÚO pdu I ml!nc/u ( ull\tmlr..wlwl u' 21. úl.' IX (JJ "')')
~ 2" () re>ullado tio aumcnlO tia JITecadaç30. decorrente da Jlteração da

olllquola nos e~erClClOs linancelm~ ÚC \999. :!OOIl c :!OOI. sera ues\ll'l~do ao custeIo tia
prev.d~ncla ,uelal

• " 2" óJc.rc.·\t.'ú" />L'IU J Ittt.lltlu ( tllHlltUt.Wllal " •~J ~k' I ~ IJJ 11)1)')*3" r J I!mãn JULOn7ada 11 eml\lr UnIl", ua dWlda publica Interna. cUJu,
recursos >erào tlcsllnado. JU cu.lelO dJ >dude c tI~ prevl<.l~ncla .oelal. eln mOntanle
equIV.1lcnle au prouuLU ua arrelaUdCJU dJ cunlnhUlç3u prev"La e nao reahLadll. em
1999

,. ~ j"uc.rc\c.lú" I'l!fu { mCllúu ( ''''""ItuC./'IIIUI ,," 2/. dl! I.~ (IJ /1)99

PROJETO DE LEI N' 2 300. DE 2000
(DO SR CLEMENTINO COELHO)

Modifica a Lei n' 9 279. de 14 de maio de 1996. que "regula direitos e obngaç6es relativos
a propnedade Industnar' estendendo a proteção confenda pelo registro de marca ao seu
uso na LnIemet

(AS COMISSOES DE ECONOMIA INDUSTRIA E COMERCIO E DE CONSTITUIÇAO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO IART 541-ART 24.11\

O Congresso NaCIonal de<:reta

Art 1° Esta lei modifica a Lei nO 9 279, de 14 de maio de
1996 que "regula direitos e obngações relatiVOS a propnedade Industrial'.
estendendo a proteção confenda pelo registro de marca ao seu uso na
Internet

Art 2° O art 131 da Lei n' 9279, de 14 de ma'o de 1996,
passa a vigorar aditada do seguinte paragrafo

'Paragrafo UnlCO A proteção estende-se ao uso da marca.
ou de textos que a caractenzem I1leqUlvocamente em documentos. dados ou
nomes de dominlO para uso em redes de computadores, InclUSive 8 Intemet:

M 3° Esta lei entra em vigor na data da sua publlcaçllo.

JUSTIFICAÇÃO

A divulgação da Internet, a rede mundial de computadores.
tem estimulado o registro. por terceIros, de marcas notónas pare uso como
nomes de doml1lIO

Tal pratica. que Visa a revenda do noma ao sau legibmo
detentor caractenza uma forma de utilização ,ndevlda da marca No entanto. o
regIstro de nome de domlnlo e um procedimento de carater pnvado. feito Junto às
Instltulçiles que gerenciam a Intemet no ãmb,to do BraSil Tais entidades não
dispõem de fundamantação Jundlca adequada para COibIr tal prática. uma vez que
o uso de marca como nome de domlnlo não e contemplado no atual texto da Lei
n' 9279. de 14 de maio de 1996, que regula. entre outros aspectos, a proteção
contenda pelo registro da marca ao seu uso na Internet

Com vista a preCIsar essa proteção especifica. elaboramos
esta proPOSiçãO. que ,ntroduz aperfelçoamenlo leCn\co na legislação "Igenle,
expllcltanoo a extensão da proteção de marcas ao seu uso na Intemet Tal
problema toma-se mais relevante na medida em que tomou-se 'moda' registrar e
usar nomes da domlnlo que desmoralizam ou deturpam marcas notónas.
prejudicando o seu valor comerCiai

Em face do exposto. estou convenCIdo da ImportênCla da
IniCiativa e peço aos Ilustres Pares o apoIo necessãrio a sua aprovaçllo

Art. 75 E prorrogada. por lrtnta c ,eiS meses. a cobrlll1ça da conmbUlção
provlsorta .obrc movllncntaçào UII lransnllssâo de valores c uc crcdnos c drrcnos de
naturcza Iínanccara de que uata o ,\rt 7-1. InsUlUlda pcla LCI 11" 9 311. de 24 de outubro
ue 1Y96. 1II0d.licdUd pela Lei nU 9.539. de l~ ue dea:mbro <le 1997. cUJa VIgênCia e
lJltlbem prorru~~da por Id~nllcn prlUI'

• 'r1lf~'" '..o.Iplt," .1c.r"\L,Ú"/~·/(J I 1IIf.,""Ú" ( on\lItrtc.w",,1 w' ~/. de: /11 (/J 1!oI!!!'

~ I" Ohst:rVJun u UI'PU'LU nu ~ 6" u" An 195 UJ Cunslllulçào feuerul. ~

Jhquola da cuntr.bulçào >era de lnma c o\LO cemeSlmos pur cento. no> pnmelrus dOLe

Sala das Sessões. em de

~--r

~
\~- -

:-t'eI>ata~NTINO COELHO
'---

de 2000
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"I.EGISI.M;,\O (,lTADA ,\:"lEXADA PEl.\ •
COOROE:"tA(..',\O DF. f.STl'O()S I. EC;ISL..-HI\,()!ot - CeDI"

.EI ~o 9.279. DE 14 DE :\'tAlO DE 1996.

REGULA DIREITOS E. OBRIGAÇÕES RELATIVOS
:\ PROPRIEDADE l"lDl 'STRIAL.

Janeiro de 2000

.........................., .

rITULO 111
DAS MARCt\S

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

CAPITULO IV
DOS DIREITOS SOBRE A MARCo\

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

Seção 11
I)a I)roteção Conferida pelo Re~istro

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

Art. 131. t\ proteçào de que trata esta Lei abrange () uso da marca em papeis.
Impressos. propaganda e documentos relativos a atiVIdade do titular.

r\rt. 132. () titular da marca não podera:
I • Impedir que comercIantes ou distnhUldores utilizem smais dIstintivos que

lhes ~ão propnos. Juntamente wm a marca do produto. na sua promoção c
comerclallzaçào:

11 - Impedir que labncanlcs de acessonos utlltzem a marea para mdlcar a
destmação do produto. desde que obedeCIdas as praticas leais de concorrênCia.

111 - Impedir a livre clrculaçào de produto colocado no mercado mtemo. por
SI ou por outrem Cllm seu consentimento. ressalvado o dIsposto nos ~§ 3

0
e 4

0
do

an.68: c
IV - ImpedIr a cltaçào da marca em discurso. obra Clcntltica ou literária ou

qualquer outra publicação. desde que sem conotação comercial e sem preJuizo para seu
carater distmtlvo.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

PROJETO DE LEI N° 2.301. DE 2000
(DO SR L1NCOLN PORTELA)

Determina a obngatonedade da execução semanal do HinO NaCional nos estabelecImentos
de ensino pnmarlo e media

(AS COMISSÕES DE ~DUCACÃO. CULTURA E DESPORTO: E DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTICA E DE REDACAO (ART 54) - ART. 24. 11)

O Congresso NaCional decreta'

Art É obngatóna a execução do Hino NaCional,

semanalmente, no pnmelro ou no último dia da semana. nos

estabeleCimentos de enSino em funCIonamento no País. públicos ou pnvados.

dos níveiS pnmáno e médiO.
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Art 2° Será obngatórlo a presença de todos OS alunos

presentes na InstitUição de ensino. para acompanhar a execução do Hino

Nacional

Art 3° A execução do Hino Nacional será sempre solene,

observado o disposto na Lei nO 5.389, de 22 de fevereiro de 1968

Art 4° O dlscumpnmento do dIsposto nesta Lei sUjeitará os

diretores dos estabelecimentos de ensino Infratores ao pagamento de uma

multa no valor de 5.1 OO(clnco mil e cem) UFIRs, por Infração.

Art. 5° O Poder Executivo, por Intermédio do Ministério da

Educação, regulamentará esta Lei no prazo de 90(noventa) dias, dispondo,

inclUSive. sobre a forma de fiscalização de seu cumpnmento.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publiCação.

Art 7° Revogam-se as diSPOSições em contrário.

Justificativa

Quinta-feita 13 01439

o refendo Projeto Justifica-se pela carênCia em que vivemos da noção de

patnotismo e CIVismo. pnnclpalmente por parte da nossa Juventude

O Hino NaCional deve representar para a sociedade a busca constante pjlra o
crescimento da pátna, acarretando consequentemente um avanço pessoal em todps os
níveiS, sejam eles culturaiS, eCOnômicos ou SOCiaiS.

A nossa Juventude, Já tão carente em vários aspectos sociais, necessita de um

maior censo de patnotlsmo e cIVIsmo. e nada melhor do que a prátIca de cantar q Hino
para toma-lo cada vez maIs famIliar em seus sentimentos.

Na certeza de contar com o apoIo dos nobres Pares, a esta tão oportuna

iniCiativa. agradeço.

~ ,"Sala das Sessões, em _ de de 2000.
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LEGISLAÇÃO CITADA AN"EXADA PELA
COORDENA( ÃO DE ESTL'DOS LEGISLATIVOS - CeDi

Janeiro de 2000

LEI N9 5.389 - DE 22 DE FEVEREmo

DE 1968

Dispõe sôbre a Bandeira, as Armas e
a Sêlo Nacionais.

o Presidente da República
Faca saber que o Congresso Na_

cionál decreta e eu sanCIono a seguinte
Lei:

Art, 19 A Bandeira, as AI:mas e o
Sêlo Nacionais são os instituld.os peJ<J
Decreto nl? 4, de 19 de novembro d~

1889, observadas a torma e a apresen
Caça0 estabelecidas pelo Decreto-lei
nC? 4.545, de 31 de julho de 1942, com
as seguintes alterações:

1 - Na Bandeira o circulo azul
será pontuado por' tantas estréias
quantos lorem os Estàdos c.a Umão e
ainda por uma que represente a Dis-
trito Federal.

2 - Nas Armas, a bordadura será
carregada de tantas estréIas quantos
torem os Estados da União; e a le
genda "Estados Unidos do Brasil"
será substitUlda pela de .. Hepública
Federativa do Brasil".

3 - No Sélo, as palavras "Repú.
blica dos Estados Unidos do Brasil"
colocadas em volta do CIrculo repre
sentativo da esfera cele3te, serfln
substltuldas pela expressão "Repu:..
blica Federativa do Brasll".

Art, 29 Sempre que se ve-;ificar
alteração do número dos /Estados ()
Presiden te da Repú1)lica desig'nára
llma Comissão ele' émco membros, ,
representantes ,dos Ministérios ria
Educação e Cultura, do E:{érclto, da
Marinha e da Aeronáutica e do lns·
tituto Histórico e Geográ'fico Brasi.
leiro, para, sob a presidência do pri
meiro, recomendar os procedimento~'
de adaptação tornados indispensáveis
na. Bandeira, nas· Armas e no Sê!o
Nacionais.

§ 1Q Os membros da comissão de
vem ser reconheCIdamente versados

na matéria da forma dos simbolos n
que se retere êste artigo.

* 29 Ter-se-á em vista, com rela.
ção à Bandeira Nacional, que o au
mento ou redução (lo número de es
trêlas obedecerá aos critérios de or-

dem histórica, astronômica e estétICa
que orientaram a criacão dêsse sím
bolo pelo Decreto 119 4, de 19 de no
vembro ale 1889.

:: 3° As modificacões serão esta
belecid:ls mediante decreto do Poder
Executivo.

Art. 3° Para o fLIl de proceder.
Quanto aos símbolos naclOnais, aos
atos de adaptacão tornados neceSS::l.
rios com a criação dos Estados da
Guanabara e do Acre, assim como à.s
modificações decorrentes da mudanca
da denominação oficial do Brasil,' o
Poder Executivo atenderá ao disposto
no artigo anterior'.

Parágrafo único, As letras dessa
denominacão terão nas Armas e no
Sêlo, a altura e lal:e;ura que a convc
niência estética indicar.

Art. 4° Esta lei entra em vigor lU!
data de sua publicação.

Art. ,50 Revogam-se as disposiç'õt'~
em contrário .

Brasília. :2:::! ele feverelro de 19GI'
147° ela Independência e 80° (1'\
República. <

A, COSTA E SILVA

Luis Antonio da Gama e Silva
Augusto Hamann Rademalcer Gru-

neu'ald
Aurelio Lyra Tavares
Sérgzo Correa AjjOnso ela Costa
AntonIO Delfim Netto
jíario Davul A 7Ulrcazza
Ivo Arzua Perezra
FavOrino Bastos Mé7'cio
JarlJas G. Passarinho
JlfarclO de Souza e Mello
Leonel Jllranda
.José Costa Caualcanii
Edmundo de Macedo SoarQ8
Helio Beltrão
Afonso de A, Lima
Carlos F: de Simas
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LEI !'10 5.700. DE OI DE SETEMBRO DE 1971.

i')ISPÕE SOBRE A FORMA E A APRESENTAÇÃO
;OOS 'ilMBOLOS 'lACIONAIS. E DÁ OUTRAS

PROVIDENCIAS

CAPITULO I
OISPOSI~ÂO PRELIMINAR

An. 1° SíID Símbolos NaCionaIS
I - a Bandelm NaCional.
11 - o HinO NaCIOnal:
111 - as Armas NaCionaIS. c
IV - o Selo NaCional
• Art. J"l.'Jmrt!útJçii,J(/uJtJpeltllltln"H 421. dI! J105/992.

....••••.....•.•...•......•.•...•............•.............,l...•.....•............•....•.•.........•...•....•••.....•...

CAPI'fULOVll
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art 45 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. ficando
revogadas a de numero 5 389. de 22 de leverelro de 1968. a de número 5 443, de 28 de
malo-de 1968. e demaiS diSpOSIções em conlrano.
..........................................................................................................................

PROJETO DE LEI N° 2.302. DE 2000
(00 SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO)

DiSpõe sobre O piSO salarial dos Enfermelro~. TécniCOS e AUXiliares de Enfermagem e dá

outras providências

(AS COMISSOES DE TRABALHO. DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO. E DE ,
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART 2411)

o Congresso NaCIOnal Decreta:

Art. 1° - O pISO salanal dos profiSSionais de Enfennagem: Enfennelfos,
Técmcos de Enfermagem e AUXIliares de Enfennagem, nos tennos do inCISO
V do art 7° da ConstitUição Federal, constitui a remuneração mIDlma mensal
devida pelos selVlços profiSSIOnaIS por eles prestados, com relação de
emprego, por pessoas fislcas ou JurídiCas de direito pnvado e público

Art. 2° - O piSO salanal previsto no artIgo pnmelTD, para os
Enfenneiros, fica fixado em R$ 1.471,00 para uma jornada hor.ina máxima
prevista em legislação

Art 3" - O piSO salanal previsto no artigo pnmeiro. para os TécOlcos de
Enfermagem. fica fixado em RS I 107,00 para uma jornada honina máxima
preVIsta em legislação.

Art. 4° - O piso salarial previsto no artigo pnmelro, para os Auxiliares
de Enfermagem, fica fixado em RS 960,00 para uma jornada hor.ina máxima
preVIsta em leglslação

Art. 5° - A Jornada de trabalbo dos profiSSIonaIs de Enfennagem:
Enfennelros, TécOlcos e Auxlhares de Enfermagem, quando SUjeitos a regime
de plantões, não poderá exceder a 12 (doze) horas consecutivas compensadas
com folgas de 36 (!nnta e seis) horas consecutivas, respeltando-se os demaIS
preceitos trabalhistas para repouso e alimentação durante a Jornada de
trabalho.

Art. 6° - O piSO salanal preVIsto na presente lei sera reajustado
confonne as nonnas VIgentes.

Art. 7° - O piso salanal dos profiSSIOnaiS de Enfermagem previstos em
lei, somente será deVIdo a partir da VIgênCIa desta Lei

Art 8° - Esta Lei entra em vlgor'na data de sua publicação, revogando
as disposições em contráno.

JUSTIFICATIVA

A espeCificidade do trabalho da Enfermagem, atiVIdade básica na
prestação de seTVIços de saúde, mdlVldual e coletIva, abrange mtervenções na
assistêncilJ direta à saúde do individuo, famlha e grupos de população, ensmo.
pesquisa e educação, admimstração dos selVlços de saude e de enfermagem,
produção do conheCimento Científico; objetivando proporcIOnar uma
asSIstênCIa de saúde com qualidade a população independente de seu nivel
sócio-econêmico

Mister ressaltar, que esta espeCIficidade Justifica a neceSSidade dos
profissionaiS Enfermeiros, TéCnICOS e AuxJ1iares de Enfermagem, mtegrando
a eqUipe de saúde, em igualdade de condições de trabalho, dlrettos e deveres,
uma vez que os mesmos estão SUjeitos a condições de trabalho slmJ1ares as de
outros profisslon3ls de saude. sendo necessano dIspensar tratamento
semelhante.

Exemplos não faltam, como o recente PLC 11" 42/98 (PL nO 4556/94)
que objetiva também atualizar monetanamente o piSO salanal dos medicos e
clrurgiões-dentlstas instituídos pela Lei n° 3 999/61

Do ponto de ViSta SOCial, merece destaque a preocupação dos
profissionais da área de saúde, em espeCIal os da Enfermagem., com os baixos
proventos recebidos, por falta de uma legislação propna, que mduzem a uma
carga de trabalho excessiva em vários locaIS de trabalho, para atender suas
neceSSidades básICas de sobreVIvênCia individual e famIliar, com reflexo na
quahdade do seTVIço prestado ao cliente e a população de modo geral

Conforme manIfestado por vários segmentos SOCIais, não bá como se
deixar de reconhecer que o quadro de degradação da saude se deve, em parte,

aos baIXOS salários e ás condIções de trabalho aVIltantes a que são submetldos
enfermeIros, TéCnICOS e Auxdiares de Enfermagem. entre outros profiSSIOnaIS
da área de saude, por se tratar de um setor profiSSIOnal relevante. para cUJo
exercíCIO eXIge-se pessoas qualificadas e que necessitam de constantes estudos
de aperfeiçoamento e atualização. o que também, por SI só, JustIfica uma
remuneração condIgna em função da responsabIlidade das atiVIdades
complexas em diversos segmentos dos servtços de saude

É Importante ressaltar que o projeto agora apresentado nasce do anseio
das dIversas Tepresentações da profissão, unIca no Sistema de Saúde que
permanece 24 horas ao lado do paciente

O valor por nos proposto. em relação ao profiSSIOnal de mvel
uOlversltáno (Enfennelro) eqUivale. aos valores de hOJe, em tomo de USD
800,00 e como dado comparativo, pesqUIsamos que um profiSSIOnal
eqUivalente, nos países que compõem a Amenca do Norte, percebem
mensalmente USD 2 000,00 Portanto os valores propostos, entendemos que
encontram-se dentro da realidade atual brasIleira

Por todos esses motivos, apresento este projeto de lei, esperançoso de
que o mesmo seja acolbldo por todos os nobres parlamentares para aprovação
desta propOSIção, o mais urgente possível, pOIS tenho certeza que os nossos
companhelTos nesta Casa Legislativa. se preocupam com a saúde no País,
valonzando a atividades destes bnosos e Importantes profiSSionaIS, maIs de
600 mIl prolisslOnals. espalhados pelos mais dIstantes rincões deste País
Contmente : '.

S,ala das Sessões. em l,j / j /.J~f)
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA:

I) CONSTITUIÇÃO FEDERAL

TÍTULO I
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNOAMENTAIS

CAPÍTULO II
DOS DIREITOS SOCIAIS

Art 7° São direItos dos trabalhadores urbanos e ruraiS slém de outros que
visem li melhoria de sua condIção social.

v- piSO saIanal proporcIOnai à extensão e à complexidade do trabalho:

XXXII - prOIbição de distmção entre trabalho manual, téCniCO e mtelectual ou
entre profissionaJs respectiVOS,

lI) LEI N° 7.498. DE 25 de JUNHO de 1986

Dõpõe s06", a ,egllllUtl4lltJ1#iD ,to
aen:icio da en/mfUlgem e dá outras
providencias.

o Presidente da Republica

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanClOno a seguInte Lei

Art. 1° - E livre o exerclclO da enfermagem em todo o territono nllClonal.
observadas as diSpoSições desta lei

Art. 2" - A enfermagem e suas auvldades aUXIliares somente podem ser exerCIdas
por pessoas legalmente habilitadas e Inscntas no Conselho Regtonal de ERfermagem com
Junsdição na área onde ocorre o exercICIO

Parágrafo Único - A entermagem e exercIda pnvauvamente pelo Enfermeiro. pelo
TeclIlco de Enfermagem. pelo Auxiliar de Enfermagem e pela Partella, respeitados os
respectivos graus de habilitação

Art. 3" - O planejamento e a programação das institUIções e servtços de saude
incluem planejamento e programação de entermagem

Art. 4' - A programação de entermagem Inclui a prescrição da assistênCia de
enfermagem

Art. S" - (Vetado)
§ l' - (Vetado)
§ 2" - (Vetado)

Art. 6" - Sia enfermeIros
I - o tItular do diploma de Enfermeiro contendo por InsUtulção de enSinO, nos

termos da lei. •
11 - o titular do diploma ou ce",ficado de Obstetriz ou de Enfermeira Obstelnca.

conferido nos termos da lei.
111 - o utular do diploma ou cenlficado de Enfermeira e a IItular do dIploma ou

certificado de Enferme,ra Obstetoca ou de Obsletnz, ou equlvalenle. conferido por escola
estrangeira segundo as leiS do paIs. registrado em vlnude de acordo de intercãmbio cultural
ou revahdado no Brasil como diploma de Enfermeiro. de Enfermeira Obstetnca ou de
Obstetnz.

VI - aqueles que. não abrangidos pelos inCISOS antenores. obtiveram tltulos de
Enfermeiro contorme o disposto na alln.. 'd" do an 3° do Decreto 50387, de 28 de
màrço de 1961

Art. 7" • São Tecnlcos de Enfermagem
I - o titular do dtploma ou do cemficado de Tecmco de Enfermagem. expedido de

acordo com a legislação e regIStrado pelo orgão competente.
11 - o utular do diploma ou do cenlficado legalmente conferido por escola ou curso

estrangeiro. regIstrado em VIrtude de acordo de intercàmblo cultural ou revalidado no Brasil
como dIploma de TécRlco de Enfermagem

Art. 8" - São Auxiliares de Enfermagem
I - o utular de cenlficado de AUXIliar de Enfermagem conferido por Instituição de

ensino. nos termos da Lei e registrado no orgia competente.
U - o btularde diploma a que se refere a Lei 2 822. de 14 de junho de 1956.
lU - o titular do diploma ou cenlficado a que se refere o inciso 111 do art 2° da Lei

2 604, de 17 de setembro de 1955, expedido ate a publicação da LeI 4 024. de 20 de
dezembro de \961,

VI - o utular de celllficado de Enfermeiro PratiCO de Enfermagem, expedido ale
1964 pelo Serviço Nacional de Fiscalização de Medicina e Farmacla. do Mmisterio da
Salide. ou por orgão congênere da Secretana da Salide nas Umversldades da Federação. nos
termos do Decreto-Lei 23 774. de 22 de JaneIro de 1934. do Decreto-Lel 8 778, de 22 de
janeiro de 1946, e da Lei 3 640. de 10 de outubro de 1995.

V - o pessoal enquadrado como AUXIliar de Enfermagem. nos lermos do Decreto
Lei 299, de 28 de fevereiro de 1967.

VI - o titular do diploma ou celllficado confendo por escola ou curso estrangeiro.
segundo as leiS do paIS, regIstrado em virtude de acordo de mlercàmblo cultural ou
revalidado no Brastl como cenlficado de Auxtliar de Enfermagem

Art. 9' . Sia parteiras
I . a titular do cenlficado previsto no an \' do Decreto-Lel 8 778. de 22 de janeiro

de 1946, observado o disposto na LeI 3640, de 10 de oUlUbro de 1959,
11 - a Utular do diploma ou celllficado da Parteira. ou eqUivalente. confendo por

escola ou curso estrangeIro, segundo as leIS do paIS, re!llstrado em virtude de acordo de
intercàmbio cultural ou revahdado no Brasil. ate 2(dols) anos apos a publicação desta Lei.
como cenificado de Parteira

Art. lO - (Vetado)

Art. Ii - O enfermeiro exerce todas as atiVIdades de Enfermagem. cabendo-lhe
I - pnvatlvamente
aI direção do orgão de entermagem mtegrante da estrutura básica da mstltuição de

swde, pública e pnvada. e chefia de serviço e de unIdade de entermagem.
b) organização e direção dos servIços de enfermagem e de suas atividades técnicos e

auxtliaies nas empresas prestadoras desses serviços.
t) planejamento, organIzação coordenação. e.ecução e avaliação dos serviços da

assistênCia de enfermagem.
d)(Vetlldo)
el (Veladol
l)(Vetado)
g)(Vetndo)
h) consultona, audltona e emISsão de pareur sobre m8lena de enfermagem.
I) consulta de enfermagem.
j) prescrição da assistênCia de enfermagem.
I) CUIdados dIretos de enfermagem a pacIentes graves com nsco de vida,
m) CUidados de enfermagem de maior compleXIdade tecnica e que exijam

conheCimentos de base clenufica e capaCIdade de tomar deCISÕes imediatas,
11 - como mlegrante da eqUIpe de saude
a) partiCipação no planejamento. execução e avaliação da programação de salide,
b) partICipação na elaboração. execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde.
c) prescnção de medicamentos eslabelecidos em programas de saude publica e em

rotlllll aprovada pela inslilUlção de saude.
d) participação em projetos de construção ou reforma de umdades de IRtemação,
e) prevenção e controle sistemallco da mfecção hospitalar e de doenças transmlsSlvelS

em gorai.

l) prevenção e controle slstema1lco de danos que possam ser causados a clientela
nurante a asslslência de enfermagem,

g) assistência de enfermagem a gestante. panunente e puerpera.
b)'Bcompanhamento da evolução e do trabalho de parto,
I) execução do parto sem distocia,
j) educação Visando a melhona de saude da população
Parágrafo Único - Às protisslonaIs refendas no IRciso 11 do art 6° desta LeI

incumbe amda
a) asSistênCia a panuriente e ao pano normal,
b) identificação das distocias obstemcas e tomada de prOVidênCia. ale a chegada do

médico, '
e) realização de epislolomla e eplslOrrafia e aplicação de anestesIa local, quando

necessárIa

Art. 12 - O Tecmco de Enfermagem exerce allVldade de mvel media, envolvendo
onentação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, e partIcipação
no planejamento da assistênCia de enfermagem. cabendo-lhe espeCIalmente'

a) participar da programação da asSIstênCia de enfermagem.
b) executar ações assistenCiaiS de entermagem, exceto as pnvatlvas do EnfermeIro.

observado o disposto no paragrafo úmco do ar!. 1I desta Lei.
t) partiCipar da onentação e supervISão do lrabalho de enfermagem em grau auxiliar.
d) partIcIpar da eqUIpe de saude

Art. 13 - O Auxtliar de Enfermagem exerce allVldades de mvel medIa, de natureza
repeutlva. envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob supervlsio. bem como a
participação em mvel de execução Simples. em processos de tratamento, cabendo-lhe
especialmente

a) observar. reconhecer e descrever SinaiS e sintomas.
b) execular ações de tratamenlo Simples.
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c) prestar CUIdados de higiene e conforto ao paciente.
d) participar da equipe de saude.

Art. l4 () ensmo de enfermagem de 1" grau mC~ll/-se lias atrihuiç.ões do
ellfermelro e do téc11ICO de e1Iferma~em. obedecidas as eXlgenclas legais relatIvas ao

ensmo. (Vetado)

Art. 15 _ As atividades referidas nos arts 12 e 13 desta L~~ quando exerc~das ::
instituições de saúde, públicas e privadas, e em progr~as de saude, somente po em
desempenhadas sob orientação e supervisão de EnfermeIro.

Art. 16 - (Vetado)

Art. 17 - (Vetado)

Art. 18 - (Vetado)
Parágrafo Único - (Vetado)

Art. 19 - (Vetado)

Art. 20 - Os órgãos de pessoal da administração publica direta e indireta, federal.
estadual. municipaL do Distrito Federal e dos Territórios observarão. no provimento de
cargos e funções e na contratação de pessoal de enfermagem, de todos os graus. os
preceitos desta Lei

Parágrafo Único - Os órgàos a que se retere este artigo promoverão as medidas
necessarias a harmonização das situações já existentes com as disposições desta Lei.
respeitados os diretos adquindos quanto a vencimentos e salários

Art. 21 - (Vetado)

Art. 22 - (Vetado)

Art. 23 - O pessoal que se encontra executando taretàs de enfermagem, em virtude
de carência de recursos humanos de nivel medio nessa area. sem possuir formação
espeCIfica regulada em lei. sera autorizado. pelo Conselho Federal de Enfermagem. a
exercer atIvidades elementares de enfermagem. observado o disposto no art. 15 desta Lei.

Parágrafo Único - A aU/(Jrlzaçào referida neste arll~o. C/lle ohedecerá aos crttérlos
halxados pelo Conselho Federal de I~""terma~em, somellle poderá ser cOl/cedlda durante ()
prazo de 10 (dez) ""os, a contar da promulgaçào desta I.ei. (Alterado pela Lei nU
8.967/94)

Art. 24 - (Vetado)
Parágrafo Único - (Vetado)

Art. 25 - O poder ExecutIvo regulamentará esta Lei no prazo de 120 (cento e vinte)
dias a contar da data de sua publicaçào

Art. 26 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 27 • Revogam-se (Vetado) as demais disposições em contrário.

Brasília. em 25 de junho de 1986. 1650 da
Indenpendência e 980 da República.

JOSÉ SARNEY
Almir pazzianotto Pinto
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PROJETO DE LEI DA cÂMARA N° 24; DE 1998
(n° 4.556/94 na Casa de brig~m)

Dispõe sobre o piso salarial" mé
dicos e cirorgiõQodentistas, alterando dês..
positivos da Lei r,e 3.999, de 15 deldezem
broe 1961.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 151 Os arts. 4Q

, &l e 62 da Lei nl! 3~99, de
15 de dezemnro e 1961, passam a vigorar cQm a se·
guinte redação:

"Art. 49 o piso salarial dos flédicos
dos cINrgi5es-<lentlstas. nos termosldo inci
so V do art. 70 da Constituição FederaJ,
constitUi a remuneração mínima de~da pe
los serviços profissionais por eles prtstados,
com relação de emprego, a pessoas fisícas
ou jurídicas dê direito privado.'

"Art. 59 Rca fixado o piso salarial dos
médiCOS e cinuyiões dentistas em RS; 988,41
(novecentos e oitenta e oito reais e qlflrenta e
um centavos), e o dos auxiliares em R$
140,00 (cento e r.; Jârenta reais).

§ 19 O piso salarial previsto neste artigo
será reajustado de:acordo com a poli\Ca sala·
rial adotada pelo G:ovemo Federal pa. os tra~

balhadores em ge$1.
§ 2!! O piso Mlarial para mécf~ e cirur·

giões-dentistas p"visto neste artigo i>Omente
será devido a partit' da vigência desta ...ei."

•Art. ali A. duração normal do trabalho
dos médicos cirurglóes-dentistas e .UXI1iares
será no máXimo, de quatro horas diát'ias, não
podendo ultrapassar vinte horas semanais.

§ 1~ Para cada noventa minutas de tra
balho haverá um repouso de dez mítlutos.

9 22 Mediante acordfo escritO; ou por
motivo de força maIor, pcderá ser O horáno
normal acrescido de horts QUpfementares.
13m nÚfnero não excedentEt de.duas:por dia.

S3e A remuneração da hora s.uplemen·
tar nã9 será inferior à da "om. nOl"\l~, acre$~

J;id~ de cem por cento_·

Ali 22 Esta Lei entra em vigor lia data de sua
publicaÇlão.

An. 39 R.evogam-se os arts. ~t ~2 e 13 da Lei
nQ 3.99~, de 1J) de novemolo de 1~1 ..

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nf 4.$56, QE 1994

Dispõe sobre o piSo salariat de rné
diDO~ e cirurgiõe5-dêntiétas~

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1q O piso salarial de m~lcQs Q cirurgiões

dentjst~ a qve se refere a Lei rf 3 -999. de 15 de
dezemt1ro de ,1961, fica tixádo ert.988,41 lJAV (Uni·
dade Real de Valor), ou outro ín~ que venha substi
tui-la, Mora 20 (vinte) horas semartéQS d~ tra~'ho.

Plt-rágra1O único. O 'Iéllor fef~rido no éiput. des
te artiglll êxpresso em URV, após! sua con~ersãoao
novo ~drão monetário, será re.jus~do ~m base
nom~ índice e na me~ma d'ta ~m q~e houver
atual~o do salário mínimo co(lstitUCional. excluí
do au~ntos,eaIS.

A~ 2!l esta lei entra em viIJor tia dàta de sua
publicação. . .

Aet. 3'l F\eYOgam-SG asdi~semcontrcino.

Jus~icaçãc

q pres~nte Projeto de Lei pbjétíva a atualiza
ção delpiso $llarial do$. médicos 16 clrurglqles-dentis-

tas instrtu{dos pela lei n2 3.999/61. de f'I1ldo a recu
p~mr o poder de compra. da época da respectiva edl
çao, fixando-se o. ~Ior em URV em correspondência
com o estabelecImento na mesma. lei devidamente
atualizado. '

_ ".ate ressaltar que o presente PfO~ de Lei
~ao cna novos ônus econômicos aos erílpregados,
limitando-se a atualizar monetáriamente Qpiso sala
rial (lt.Iê foi instituído em 1961, atnivés da Lc;!i nD 3.999,
daquele ano.

Do ponto de vista. sooia.J. merecó}) ~que a
preocupação dos pF01i~siona's da área de saúde
com os baixos proveníO:s rooebidos, q\Ae iflduzem a
uma carga de trabalho e~cessiva, de até ~ze horas
diárias, para atender suas necessidades básicas de
sobrevivência. com reflei!o na qualidade 40 serviço
prestado à popula.ção.

Não há como Sê demElf de reconheter que o
quadro de degradação da saúde se deve, :em parte.
aos baixos salários e às condições de tr8i)alho avi
tantas B que são subrr.etídos os médicas e cirurgiões
dentIStas.

Ressalte-se, finalmente, que se trata <le um se
tor profissional relevante~ para cujo axercíl$io exige
se pronssionais que quallficaaos e pennanpntemen-
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te atualizado, o que, por si só, justifica f.lm~ remuneM

ração condi%ente com a complexidade e re,ponsabi
lidada da atividade exercida..

Reitero o apoio de todos os nobres Rirlarnen
!ares para aprovação desta proposição, o(mais ur
qentemente Dossível.

Temos absoluta certeza que nosSO:,COlegas
legisladores, que se pr~pam com a (Ide no
País darão o apõio neo~sário à aprova ~ o deste
projeto.

Sala das Sessões, 10 de maio de 19d4. - Vir-
mondas Cruvínel- PMOEVGO. :

LEGISLAÇÃO CiTADA

LEI Ng 3.999 - DE 15 D,E DEZEMBRO oq 1961

Altera a sal+rio mínimo dqs +*Iicos
e cirurgiões-dentistas. '

O Presidente da Re~blica:

Faço saber que o C9ngresso Naciona(decreta
e eu sanciono a seguinte lei:

Art, 1q O salário mínimo dos médkios passa a
vigorar nos níveis e da fónna estabel~dalnapre-
sente lei. '

Art. 211 A. classificaçãb de atividades' 0ltaret8S'
desdobmndo-se porfU~,será a seguint .

a) médicos (seja qual for a especialidad );

Ib) auXiliar de laboratoris~e 'lldiofoaista e inter-
nos)~' .' 1'"

Art. 3~ Não se comp~ I cta~çào de
des 9U tarefas, preVistas lei (pbrigando ao

o,de remune~)o ia eJetuado pala
"alização ou ~~~a de ti ~.io de!sde que não
a ao prazo maXII'IlO de 5&\ e permita a

SU - reg~tar no Quadro de ne ciadQs.
rt. 4; E saiário mínimo $'[f a remu-

nera o mír'lirna. pennitlt1fl por I I los s rviços pro-
fissio ;,: prestados porl médico. m a relação de

- ef!'Pf1 0.1 a \ pessoas fí~icas o ju di de direito
pnvad.: , . ,

" rt. 5Q Fica fixado o salãn' mrn:;1dOS médi
cos e q~mlitla ;gual a t~s vez elo ,auxiliares
a du y~z!f mais o salário mí imo com, m das re·
giões u su~regiões em~U8 e~ profissão•

..6f9disposto nO'art. ~ apl -15 aos médi
cos q • não sujeitos ao It\orário re~.sto a al\nea a
do am o 8~, prestam assistência o icilia por conta
de pe oas tísicas ou Nridicas, de direi o privad,?
como mpregados des~s. "\'J re uneraçao
por p o detfmninado I: '

A . ~ ~empre que if~rem ~e,...~s s tabefas
do sal rio.m,nimo comut;\". nas. Ida onde o
salário ínimo geral correspond r a valo 'inferior à
metad da sÓma do mais alto e o ais ~ixo salá
riO min mo e(n vigor no p~í:R. n . -,..imo dOf)

mé~icl sera; reajustad~ )~ara vafor (:ort'e$pondente
a três zes ~ o dos aUXI\táres pata d~as ~zes mais
esta m fade.;

A~. Er-' 'A duraça .mnal (do It~ho, salvo
acordo \8scrit~ Que nãc. ~ de mqio .,Igunj odis~
to no 8. igo 1~, será:

a par*alffiédlCOS, no,mlnim d. du$ horas e
no m mo quatro horas diária ;

b pare. auxiliares ~rá de atf'o ho~ diárias.
§ 1!! P ra cada no~enta ·n~ d trabalho

gozará ~dico de um repouso ~zml 'utos.
§ Ao~ médicos e !8uxilia s qpe c<krtratarem

com m is de I um empregaaor, é veqado b trabalho
além d s~ horas diárias. ~ ~

~ -M~acotdo~~~=ndIvo de for-ça malO PQde~ser o horário no . 'de horas
supl I em número :não e duas.

. § Il'~ ,.,muneraçã~ (ta s p~tar não
seJa nu ca j~rior a 25%! (Vinte ci o ~r cento) à
da hora norm~. ' , I

~ . ~ 9 trabalho ~6tumo:e~re~neração
su~!'10 à. ~o ~iumC? e" parIS esse e~. su remune-
raçao t !'a, pfY\ acrescrmo d,e 2~ (VII te r cento),
pelo me os, sObre a hora diurna.

A 1,~. P pro1iMiona~. desl~abo p$ra servir
fora da_ ~del ou vila pa~ a qual ent)a si~ contra-
tado, na ~erá: '":Y'" ,

a) perceber Importài'tcia interior a do n~e' míni
mo de remuneração que vigore naquela 1QC4lidade;

h) Aofrer redução ca$O se observe flJ'!el infe-
rior.

Art. 11. As modificações futuras de C1!ériO ter·
"torial para a 1ixação do~ salários mín\mos,comuns.
ttlll lauel;lS:5. aproveitarão, também, para 0-, dos mé-
dicos. ' '

Art. 12. Na hipótese do ajuste ou cofrtrato de
trabalho ser Incluído à base-hora. o total d" remune
ração devida não pode~ penaze,. quantia t:ni6liOr a
vinte e cinco (25) vezes' o valor da soma duas
(2) primeiras horas. conforme o valor horãri calcula-
do para a respediva locaiidade. '

Art. 13. São aplicáveis ao salário, m~'imo dos
médicos as disposições ~e caráter geral, s bre o sa
lário mínimo, constantes .do Oecreto--Lei', n9 .452, de
19 de maio de 1949 (CLl).

d:G/s~çÃO CITADA, Mt=~DA PELA
SEÇRETARIA~GERAL PA fAE~

CO~STlTUtÇA.O: DA R;U:BUC~
FEDERATIVA 00 SIL. , ,
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...........; , ,. ········c .
VI - pi$) salarial proporciohal à extensão e à

compl4xidade do trabalho:
........... 4•••••••• ~ •••••••••••••••••••••.:•••••••••••• ...............................

(A Comiss4ó de~untos Sociais.)

[oDselho Federal dI Enfermagem
(Aurarqua Federal· Lei 59051731

RESOLUÇÃO COFEN-162

VL6pÕe. ~obJr.e. a. a.dmi.niJ.:tJw;ã.o dJJ.
Nu.tJr.i.J:.ã,o PaJLentelU1l. e. EntelU1l..

Janeiro de 2000

o Conselho Federal de EL~ermagem - COFEN, no uso das

atribuições previstas no artigo 8Q, incisos IV e XIII da

Lei nQ 5.905/73, no artigo 16 da Resolução COFEN-52, incisos

XI e XIII;

Considerando o contido no PAD-COFEN nQ 155/90;

Considerando as inúmeras consultas existentes sobre

matéria;

Considerando as conclusões emanadas pelo Grupo de

Trabalho instituído pela Portaria COFEN-028/92;

Considerando deliberação do Plenário em sua 220~ Reu

nião ordinária"

RESOLVE:
Art. 1Q - Aprovar ~s normas de procedimentos a serem

utilizadas pela equipe de enfermagem no suporte nutricional,

em forma de regulamento anexo a esta Resolução.

Art. 20 - Esta Resolução entra em vigor na data de

sua assinatura, revogando as disposições em contrário.

__--~R~i~~~uu~~0~~1~4~demaio de 1993

Publicada no NN - Edição Especial
de 22.07.93 - Ano XVI

S~,.Q.A GLóRIA. 190· CONJ. 402. GLóRIA - CEP 20.24hI80· RIO DE JANEIRO· BRASIL
.-o2S!(bn) 224-2931 - 242-2391 - 24U659 - 242-8264 - 252-4970 - FAX.: (021) 231.()Q28
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REGULA!'lENTO no SUPORTE NUTRICIONAL
AplUluodD pw.. l/!-"olJJJ:iD COfEN-161

Consl.derando as modalidades existentes no Suporte NQtr!

c1.ona1 (Nutrição Enteral e Nutrição parenteral), sequeR-se.s r~

tinas.

5.1. ll1l'rRXçJ\O EIlTElIAL

- IntroduZ1r a sonda naso/oro - enteral/daoden.al noII f:l!,
entee a serem submetidos à Nutri.ção Enteral (N.E.), re•••lvan.cio

cl180s espaciais.

- Assequrar a localização e peJ:meabilidade da sO:lda.

. ... Monl.torar d1ar1aJ1lente os controles de iDfuaio, balanço
h~drl.cor J.nqesta r elimJ.nações, medidas antropométricas. sinais e

5~ntomas, reações e l.ntercorrências com o cliente e coa a sonda.

- Observar, detectar, req1strar e comunicar à equipe,
distúrbl.os mecânJ.cos, J.nfecc;osos ou metabólicos, qu--~o
tes. QUU, prese!!,

- Fazer as anotações de rot1.na5.

1. F:mALIDADE:

A presente norma técn1ca tem como fJ.nalidade estabelecez

os recursos humanos e técn.1.cos necessários ao controle efetivo da
adltu.nistração da nutrição Parenteral e Enteral..

2. OIlJE'rIVOS:

2.1. OIlJE'rIVO GERAL:

Assegurar a qual~dade do Suporte Nutr~cional IS.Nl atr~

vês da defJ.nJ.ção de parâmetrr;;s técn1COs, higiênico _ sanitár1.os

estrutur!l1.s de equl.pamentos e da competenc:.a de elementos que m.l

nJ.stram o Suporte Nutric1.onal conforme os critér1.os estabelecl.do:
no presente regulamento. ' ..

2.2. OBJETIVO ESPECiFICO 50.

- Introduzir ou J.mplantar a via de acesso.

- Efetuar a manutenção da Vl.a de acesso.

- A.sequrar a local~zação e permeabilidade da via de ac:e,!

e família nt

participaçi.

Vetar a EquJ.pe de Enfermagem de manl.pular e preparar

nutr!.c;âo parenteral e enteral.

3. RECtmSOS IllIMI\NOS:

o Grupo de Suporte Nutric1.onal em Enfermagem é compostc

obr1qatoriamente por profiss1ona1s de Enfermagem diretamente envo=

vidos cem a terapia e previstos na Lei 7.498/86 - Art. 2Q'

i\. competênc~a do Enferllleuo no Suporte Nutricional eoti
relacionado com as funções admin1strativas, assístenc1a1s, educat:

vas e de pesqu1sa, aba1Xo discr1minadas:

- Desenvolver ações de ap010 para o paC1ente
Suporte Nutricional, tendo em vista ob~enção de sua

na terapia em foco à nível hospitalar e domiciliar.

- PlaneJar e JJ'Dplementar ações que visem a redução de
r1SCOS e a potencl.all.:ac;ão dos resultados do Suporte Nutr1Cl.Onal.

- Promover me10S que assegurem o processo l.nterativo do

grupo de Suporte NutrJ.c10nal.
- Proporcl.onar l.nfraestrutura adequada ao desenvolv~e~

to áo Suporte Nutrl.c10nal.
- OrJ.entar o cliente e famil,i.a quanto a. utilização do S~

port:.e Nutrl.cJ.onal tanto a nível hospl.talar, quanto dODll.cl.liar.

- Prescrever os CUl.dados de enfermagem do Suporte Nutr~

c10nal em nivel hospitalar, e dOm1ciliar.
- Avaliar e evoluir o estado nutrl.cional do cliente ju~

to à equl.pe mutl.profissional.
- Adml.nl.strar e controlar a 1nfusão de soluções nutrl.t~

vas.
- Calcular o goteJamento das soluções nutritivas, regl.~

trando no rótulo l.niCl.O e téJ:mJ.no da 1.nfusão. (No caso de uso de

bomba J..nfusora r programar a l.nfusão das soluções).

- Observar, detectar, registrar e comunicar ã equ~pe i~

tercorrencJ.a1.s relaC1.onadas ao Suporte Nutr1.C10nal.

- Trel.nar e supervl.sJ.onar a equipe de enfermagem (Enfe~

mel.ro, técnl.co e auxilJ.ar de enfermagem) •
- TreJ.nar e 5uperv1Sl.Cnar o doente elou a família qua!!,

do em suporte Nutr1cl.onal dOlDJ.ciliar.
- Partl.cl.par do processo de aquisl.çào de material.s ut!.

lizados no Suporte Nutrl.cl..onal.
- Desenvolver e paztic1par de pesquisas relacionadas

com o Suporte Nutr1c1onal observados os preceitos éticos.

- Monitorar diar1amente os controles da infuaio, s1naie
e s1ntomas, infeecãop medidas antropométricas, iDqe.~,el~nacio,

reações r ~ntercorrênc1as com o cliente.

- Observar, detectar, req1strar e comunicar i equipe, al
terações mecànl.cas, l.nfeeciosas, volêra1cas ou metabõlicas, quand;
presentes.

- Fazer as anotações de rotinas.

"LEGISLACÃO CITADA ANEXADA PELA
CooRDENACÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÍlBLlCA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TITULO 11
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPITULO 11
DOS DIREITOS SOCIAIS

Art. 7° Silo dlrellos dos trabll1hadores urbanos e lUI1IIS. lI1ém de 0Ulr0S que
vIsem a melhona de sua condIção socllI1:

v - pISO sll1anal proporclonll1 a extensão e acomplexidade do lIlIbalba;

LEI N° 3.999, DE IS DE DEZEMBRO DE 1961.

ALTERA O SALARIO MlN1MO DOS MÉDICOS E
CIRURGIÓES DENTISTAS.

An. I° O salário-mmlmo dos medlcos passa a vIgorar nos níveis e da forma
estabelecIda na presente leI

. An 2° A classIficação de allvulades ou larefas. desdobrando-se por funç&s.
sera a segumte

a) médicos (seja qual for a especlahdade).
b) aWClliares (awClhar de laboralonsta e radIologista e internas).

Art. 3° Não se compreende na classdic:açilo de llIividades ou !aRfas.
prevIstas nesta lei (obnl!lllldo ao Illlllamenlo de remlUleração) o estqio efeluada para
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especrahzaçào ou melhona de tlrocinio. desde que não exceda ao PI1lZO máxuno de
seIs meses e permna a sucessão regular no quadro de beneficIados.

Art 4° E saláno-mlnlmo dos medlcos a remuneração mínima. pemuuda por
leL pelos serviços protisslOnals prestados por medlcos. com a relação de emprego, a
pessoas lisicas ou Jundlcas de dIreito pnvado

Art 5° Fica lixado o saláno-mmlmo dos médiCOS em quanua Igual a lrês
vezes e o dos awuhares a duas vezes maIS o saláno-mmlmo comum das regsões ou
sub-regiÕes em que exercerem a protissão.
..........................................................................................................................
...u .

LEI N° 7.498. DE 25 DE JUNHO DE 1986.

DlSPÓE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO
EXERCICIO DA ENFERMAGEM E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS.

Art. 1° E livre o exerClCIO da Enfermagem em todo o TernlOno NBClonal.
observadas as dispOSições desta LeI

Art. 2° A Enfermagem e suas auvldades auxIliares somente podem ser
exerCIdas por pessoas legalmente hablhtadas e Inscntas no Conselho RegIonal de
Enfermagem com Junsdição na arca onde ocorre o exercíCIO.

Parágralb únIco A Enlermagem e exercida pnvativamente pelo EnfermeirO.
pelo Técnico de Enfermagem. pelo Auxiliar de Enfermagem e pela Panelra.
respeItados os respectiVOS graus de habihtação.

Art 3° O planejamento e a programação das InStltlUções e serviços de saude
Incluem planejamento e programação de Enfennagem

Art 4° A programação de Enfermagem inclUI a prescnção da asSIstência de
Enfermagem

Art. 5° (Vetado).
~ 1° (Vetado).
~ 2° (Vetado)

Art. 6° ~i10 Entermelros'
i . o titular do diploma de Enfermeiro confendo por InslJtull;âo de ensmo.

nos termos da lei:
11 • o titular do dIploma ou certificado de Obstetnz ou de EnfermeIra

Obstetnca, contendo nos termos da lei.
111 - o tItular do diploma ou certificado de Entermen e a ulUlar do diploma

ou certificado de Enfermena Obstetnca ou de ObstetrIZ, ou eqwvalente, confendo por
escola estrangell3 segundo as leis do país, regJSrrado em virtude de acordo de
lIItercâmblo cultural ou revalidado no Brasil como diploma de EnfermeirO, de
EnfermeIra Obstetnca ou de Obstetnz:

IV - aqueles que. não abrangIdos pelos mClsos antenores. obtiverem titulo de
EnfermeIro conforme o dIsposto na alínea "d", do Att. 3°. do Deaeto nO 50.387, de 28
de março de 1961

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 96, DE 2000
(00 SR JULIO REDECKER)

Dlspãe sobre o comercIo extenor e da outras providências

(As CDM1SS0E~ DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL. DE
ECONOMIA. INDUTRIA_E COMERCIO. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MERITO E ART
54), E DE CONSTlTUIÇAO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART 54»)

o CONGRESSO NACIONAL deereta:

TnvLO I

DAS DISPOSIÇÕES NORMATIVAS E INSTITUCIONAIS

CAPITULO I

DOS PRINCIPIOS E OBJETIVOS

Art. 1ti Esta JCJ dispõe sobre o comercio extenor. no que se refere

1- aos seus aspectos nonnativos e InstttuclonalS; e

II - ao Slslema de exportação e de Importação de mercadonas e de serviços

An. 1° Compete ao Poder Exeéuuvo formular. onenlar. coordenar e

promover 3. execuçào da polítJC:! de comercIo extenor de mercadonas e de serviços. na fonna

que dIspuser o Re~ulamento desta Lei.

q1° A políuca de comercIO extenor. fonnulada e executada pelo Poder

Execullvo. abrange ações. õlSSlm como a coordenação de seu conjunto. nas arcas d~.

( - pohtlca cambial:

1I- política Inbutana,

1Il- poUllca de finanCIamento e de garnnllas de cobertura de nscos,

IV - políllca de proteção à economia c de admmlstração dos mslIU1Rentos de

defesa contra práticas desleJ.ls de comercIo;

V - políltca de promoção comercIal,

VI - diplomaCia económlca.

VII - política de tr:msportes e de mfra-esllutura,

VIII - or~amzaçilo msllluclonal.

IX - nonnas e procedimentos administrativos, e

x- adminIstração aduaneira

§ 20 Na fonnulação e Implemenlação da politlca de comércIO extenor, o

Poder E.XecutlVO devem ler presentes'

1-os compromIssos mtemaClonlllS finoados pelo PaIS, em partIcular

u) na OrganIzação Mundial de ComercIo - OMC. nos tennos do Decreto

LegIslatIVO n· 3D, de 15 de dezembro de 1994.

b) na ASSOCiação L.tmo-Amencan~ de Integração - ALAD!, nos tenoos do

Decreto Leglslallvo n' 66. de 16 de novembro de 1981, e

c) no Mercado Comum do Sul - Mercosul. nos termos do Decreto Le~lslallvo

nO 191,de 25 deselembro de 1991

II - os segumtes objetivos pennanelltes

a) definir a estrutura InsutuclOnal, onde os níveiS de decIsão pohUca..

coordenaçao e execuç:io se ancntem pelos objetivos naCionais. Visando ao atendimento dos

.J.gentcs econômIcos do sistema de comercio extcnor:

h) Implantar e manter um sistema de captação. ordenamento e dIvulgação de

mfonnações estrntcglcas e de analise de mtehgêncILl de natureza comercIai, de investimentos

e de tecnologIas,

c) Implantar e manter um sistema de proteção contra praticas desleaiS de

comérCIO. notadamente nquelas assoclndas a defesa comercial - anudumpmg, anu·subsldlos e

de salvaguarda -. que hiUlDonlze os compromissos da abertura econômica com os obJetiVOs

permanentes de proteção à economia naCional,

cl) Implantar e manter um sistema de administração aduaneira profiSSional.

espeCializado e cficlentc. de modo a redUZir os custos aSSOCiados a movimentação de

mercadonas e as c'lCtgênclas dos uãrmtcs documento:us. c

eJ Implantar e manter um slstemn de promoção as exponações. baseado na

adequação dos Instrumentos de foanação de preços para a competição externa. por Intennedlo

da desoneração plena dos tnbutos mdlretos lOtemos, da eXistênCia de linhas de financlamentos

pnvados e pubhcos através de fundo espeCial. de seguro de credIto e cobertura de nscos, de

promoção comercl:ll para apoiar a comerclallzação c'<.lema. de ação negOCiai externa e de

transponc multlmodal apropnado

111 - o papel .:lUVQ do comercIo extenor como mstrumento dmãnnco na

promoção do crescimento da produção e do emprego.
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IV - as polítiCas de Investlmcnto estrangeiro. investimentos brasileiros no

exterior e de transferêncIa de tecnol.o!p~. que complementam a política de comérclO extcnor;

v- os compromISSOS internacIOnais firmados peJos parceIros comerciais com

o Brasil, em pal1lcular aqueles firmados multilateral e regionalmente, indIcados no incIso I

deste parágrafo

3' Nas operações de comércio extenor realizadas com países que

descumpnrem os acordos firmados bilateral, regional ou multilateralmente, o Poder Executivo

adotará as medIdas que consldernr pertinentes de modo a proteger os Interesses comerciaIs

brasileiros.

Art. 3° O Poder ExecutIvo. ao regulamentar a presente Lei. promovera. com

VIStas à efiCiênCIa e a desburocrauzação do comercio extenor, a revlsã.o.. a atualização e a

consolidação dos decretos que definem, onentam e regulam as atIVIdades relaCIonadas no § 1°

do arttgo antenor

CAPITULO II

DO SISTEMA INSTITUCIONAL DO COMERCIO EXTERIOR

Seção I

Das DiretriZes GeraIs

Art. 4° Com ViStas a harmomzar, racIonalizar e descentralizar a execução da

poUttca de comérCIO extenor, o Poder ExecutiVO estabelecera convêmo operacional com as

entidades da InIClallva 'Pnvada representativas da mdústna, do comercIO, da agncultura, do

comercio extenor. dos IrallSJlol1es e do sistema financeirO para cnar o Programa Brasileiro de

Promoção ComercIaI. com 3tuaçiio conjunta entre o Governo e a mlcmtlva pnvada.. com os

objetivos de:

I - reorganizar a políllca de promoção comerCIai com ViStas a dar dimensão e

conslstêneia à ação externa de apoIo à expol1ação de bens e de servlços(l,

II - propor medidas para transfenr a ação executiva da promoção comercIai

para a IniCIatIva pnvada.

§ I" O Programa Brastlelro de Promoção ComercIal, a que se refere o capul,

poderá ser transformado em entIdade permanente do setor pnvado, abena à partiCipação dos

agentes privados e públicos, sem que haja perda da Identidade onglnal. para a execução

descentralizada da promoção com=Lc_de ou!ras_~tnbuiçõesa ele transferidas pelo Poder

Executivo.

§ 2° Entende-se por promoção comerciai o apOIo às atiVIdades fundamentaiS e

e5tratéglCBS da política de comércIO extenOf. baseado em lnfonnações e contatos para gerar

conhecimento, credlbdtdade. aceitação e preferênCIa., em especial.

I - a coleta permanente, organlZllção, dlVldgação e dlfusào de informações

sobre mercados, produtos, SIstemas de controles e estímulos, políticas de mvestlmentos e

tecnologIas. preferências comerciaiS, barreiras não-tanfárias, transpol1es, fretes e outros;

ll- a pal1lClpaçio em feiras, exposIções e cel1ames eqUivalentes,

m - os estudos para subSidiar dcclsões de Governo em processos de defesa

comercial;

IV - a abertura e a dIvulgação de estatlstlcas naCionaiS e mternaCIOnalS, assIm

como de legIslação, normas e procedimentos;

V - a avaliação de mercados e as alternatiVas para penetração; e

VI - o treinamento de recursos humanos.

Seção 11

Do FlIIlclonamemo das Alfândegas e do Despacho Adualle••

Art. 5° A Instalação e o funCIOnamento das alfàndegas. postos aduaneirOS em

portos, aeroponos e pontos de fronteira, bem como outras estações aduanenus de depÓSitos no

Intenor habIlitados a operar no comérCIO extenor, serão prevIstos no Regulamento

Parágrafo úmco. O Poder Executivo podera, por motivos JustIficáveiS,

autonzar a cnação de postos aduaneirOS ou outras repal1lções em lOCaiS onde essa medIda se

Impuser, para lltender contingênCias temporánas geopolíticas, compromIssos internaCionaiS

ou os obJetiVOS da política de comercIO extenor. bem como extmgUlr qualquer repal1lção

aduanelr.!.

Art 6' O despacho aduaneirO na expol1ação e na Impol1ação poderá ser feito

dIretamente pelas empresas. orgãos e enudades ou por seus prepostos credenCIados, ou, ainda.

facultativamente. utilizando-se de despachante aduaneIro. na forma definida no Regulamento

TÍTULO fi

DO SfSTEMA DE EXPORTAÇA-O E DE IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS E DE

SERVIÇOS

CAPÍTULO

DAS NORMAS GERAIS PARA A PRÁTICA DO COMÉRCIO EXTERIOR

Seçiio f

Da Hablluação e do Cr.denclamemo

AI1. 7" E necessano para a ,rallca da expol1ação e da Impol1ação de bens e

de servIços o registro das empresas, entidades, inStitUições e pessoas fisicas em cadastro de

exp0l1ador e .mpol1adtlr, a ser constltuldo pelo Poder ExeculIvo.

§1° O regtslro de que truta este aI1lgo e necessano e será utlbzado como

mecanIsmo de defesa das empresas e entIdades, como Instrumento do sistema de divulgação e

promoção comercial e como base para a modernização informallzada dos trâmItes

admlmstnl1lvOS.

§ 2° O Poder ExeculIvo regulamentará o dIsposto neste aI11g0, podendo:

I - aprovar as normas e os proeedlmentos, gerais ou especificos, a serem

adotados;

II - indicar os casos em que o registro poderá ser dispensado:

UI - defimr as situações em que o registro podera ser negado, suspenso ou

cancelado. e

IV - estllbelecer a forma de credenCiamento, unIficando os cadastros das

empresas. prepostos e dema.s Intermediános Junto às repanlções aduaneiras e convalidando

os em todo o temtóno nacional.

Art. 8' Os regIstros em diferentes orgãos governamentais, preVIstos na

legislação em vigor, para operar no comérCIO exlenor, para produtos especificas, ficam

automallcamente cancelados, caso não sejam convalidados no decre!o que regulamenta esta

LeI

Seção li

Deu DIspOSições BásICas e NormatIvos

Art. 9' É adotada nas operações de comércio extenor a Nomenclatura Comum

do MERCOSUL - NCM, baseada no Sistema Harmomzado de Designação e de Codificação

de Mercadonas
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Art. 10 o comercIo extenor brasllclro será conduzido em moedas de livre
conversIbIlidade. na forma que dispuser o Poder Execullvo

Parágrafo úmco. Sempre que conveniente aOS interesses do Pais, o~ em

d=rrencia de acordos internacionais, poderão ser admitidos pagamentos em moeda nacional

ou de OUllOs países, não livremente conversível.

Ar!. lI. As operações de comércio extenor de bens e de serviços, de natureza

especial, sob qualquer forma de comérciO compensado, serão ordenadas e disciplinadas pelo

Pod~ Execuuvo

Ar!. 12. As estatlsticas de comércio extenor, fundamentais 1''''' a avaliação

do balanço de pagamentos. a orienlllção da ação estratégica e a defesa comerelal. serão

llJIlIf3das e divulgadas pelo Poder Executivo.

§ I' As Informações estalistlcas relauvas a mercadonas. empresas e

mercados. de caráter estntamente comerCIai, serão dlsponlbdiZlldas para aeesso público nos

lermos e condições previstas no Regulamento

§ 2° O disposto no paragrafo antenor não se aplica as estatlsticas sobre

exportação e tmponação de anoas, munições c Instrumentos de uso e emprego béltco de

interesse do Ministeno da Defesa ou por ele autonzadas.

Seção 1lI

DoATTendanJenlo Me,calllll ("leusmg'J

Ar!. 13. Poderilo ser objeto de contrntos de arrendamento mercanlll, na forma

que dispuser o Regulamento:

[ - 05 bens de produção estrangeIra arrendados por empresas domicdiadas no

Pais;

li - os bens de produçilo naCional adqulndos por empresas ou enltdades

ancndadoras domiciliadas no extenor, para arrendamento mereanul no mercado mtemo;

lU - os bens de produção nactonal enVIados aO extenor por contmto de

amndamento mercanul, firmado com empresa arrendadora domiCiliada no Pais. para fins de

lIl'relIdamento metealltl\ contrntado por empresa domIciliada no extenor; e

IV - os bens de produção estrangemt adquiridos por empresas ou entidades

-.dadOnlS domIciliadas no Pais, para fins de arrendamento no mercado exlemo.

§ l° O Regulamento desta Lei dIsporá sobre:

[ - a espeedicaçilo dos bens que poderilo ser objeto de contratos de

;urendamenlo mercantd; e

li - o registro das saídas dos bens de que erata o Inciso III do caput.

§ 2' Os bens objeto das operações de que tratam os mcisos I e II do capu/l

poderio ser arrendados a SOCIedades arrendadoras domlcdiadas no Pais. para o fim de'

lUbarrendamento.

§ 3° Estender-se-ão ao subarrendamento as nonuas aplicáveis aos contratos

de arrendamento mercanul.

§ 4° No subarrendamento poderá haver vinculo de coligação ou de

interdcpende.tcia entre a sociedade arrendadora domiciliada no exterior e a SOCIedade

subarrendadora domiciliada no Pais.

Ar!. 14. A entrada no temtóno naclona! dos bens objeto de arrendamento

mcn:antll contratado com entidades arrendadoras domIciliadas no exterior nio se confunde

com o regime de adm.ssão temporária e se sujeItará as normas legms que regem a Importação.

ArL 15. As vendas de bens de produçDo nacional a enudade arrendadora

_domieiliada no elttcrior, em moeda converslveJ, para serem ~tili%8dos no Pais como objeto de I

mendameDto mercanlll a empresa domiCIliada no temtono naCional farão JUs a desoneroção

fiscal concedida por leI às exportações. na forma estabeleCida no Regulamento.

Art. 16. As empresas arrendadoras donucihadas no Pais poderão celebrar com

empresa arrendatâna no extenor contrato de arrendamento mereanll\ com opção de compra de

bens de produção nacionl!!, novos ou usados

Art. 17. O Poder Execullvo baIxará as normas complementares que forem

necessánas as operações de arrendamento mercanlll prevIstas nesta seção.

CAPÍTULO li

DO SISTEMA DE EXPORTAÇÃO

Seçãa I

Da Concelluação de Exportação

Art. 18 A polítIca de exportação de mercadonas e de seMços será onentada

tendo em ViSta os segumtes objetivos pnnclpals

I - esllmular o crescImento da produção naCional,

li - cnar emprego e fortalecer o mercado de trabalho pelo aumento de

produção e da produtIVIdade,

m - mduzll' a melhona da quahdade dos produtos pela maior .bsorçãa de

tecnologias modernas: e

IV - expandir as exponaçães brasIleiras por mtermedlo da diversificação das

vendas externas. mcluslVe para setores de atIVIdades de maIOr valor adicionado

Art. 19 Presentes os objetivos defimdos no artigo antenor e observadas as

nonnas cilmbiais vigentes, consldcra·se exportada a mercadona.

I - despachada pela autoridade aduaneIra e embarcada para o extenor sob as

condIções dos Tcrmos internacionaiS de ComércIO - lNCOTERMS. da Câmara de Comerc.o

InternaCional, ou em qWllsquer outras condições de venda praticadas no men:ado

mtemaclona!, na forma prevista pelo Regulamento desta Lei; ou

li - enVIada por Via terrestre para os países lImltrofes. acompanhada por

documentação comprobatória, mesmo quando o desembaraço aduaneIro vier a se processar no

local ou termlD.1 dc embarqueda merc.dona.

Ar!. 20. São também conSIderadas como exportações, para todos os efellos

legaiS, desde que obedecidas as normas, limites e procedimentos estabelecidos pelo Poder

Executivo:

1- as saídas para o extenor, sem cobertura cambial.

a) a titulo de doaçio e amostras comerCiaIS;

b) de documentos, plantas, desenhos e projetos,

c) de remessas postais sem valor comerCIal;

d) de bagagem de vtaJante: e
I

e) como mvesttmento brasileiro no exteno~

n - as remessas para o extenor, em carater temporano. sem cobertura

cambiai:

a) de animats VIVOS coVlados para expoSIções e feiras ou para treino, cobrição

ou competlçilo:

b) de materiais e mcrcadonas enVIados para expOSições. rena9, certames ou

prnmoções semelhantes:

c) de matenllls para atiVidades culturaIS, artlsticas e desportIVas,
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d) de matemus para testes e expenênclas;

e) de máquInas e eqUIpamentos para a execução de serviços objeto de

contrato finnado por empresa nacIOnal no extet;lor; e

J) de mercadorias para o aperfeiçoamento pasSIVO.

IIl- as vendas em consIgnação;

IV - as remessas sem cobertura cambIal de máqUInas. eqUIpamentos.

aparelhos. contêmeres. veículos. aVIões. embarcações e plataformas. de fabncação nacIOnal.

sob a fonna de arrendamento mercantil. para empresas domIcIliadas no exteoor,

V - &15 vendas cursadas em moeda naCIonal ou outras mconverslvcls

decorrentes de comercIo frontclnço ou mter-reglonal. de operações prevIstas em convênios ou

acordos mtemaClonalS de que o Brasil seja slgnatano ou de outras modahdades preconizadas

pelo Regulamento desta Lei.

VI =as "endas para consumo ou mdustna\ização na Zona Franca de Manaus.

em áreas de livre comérCIO na Amazõma e em Zonas de Processamento de Exportação;

vn - as vendas para o extenor. em moeda conversível, ·com a entrega no Pais

para estocagem. entrepostagem. benefiCiamento. transfonnação, montagem

acondiCionamento de produtos ou utlhzação no transporte e postenor despacho e embarque

para o extenor;

VIII - .s vendas para o extenor. em moeda converslvel. com a entrega no

PaiS de maquinas, equipamentos, aparelhos. contêmeres, \oeículos. aVlões~ embarcações e

platafonnas de fabncação naCIonal. destmados a arrendamento mercanttl contratado com

entidade arrendadora domlclhada no extenor; e

IX - as vendas no mercado mtemo eqUIparadas à exportação.

§ 10 As operações a que se refere este anlgo somente estarão concluídas nos

casos

I - dos mClsos 11 e 111 do capur. com o retomo das mercadorias e ammalS nos

prazos preVistos, ou com a comprovação da venqa no extenor e o correspondente Ingresso de

d,VISas na forma da regulamentação cambial.

11- de perda. smistro oU,doação de mercadonas exportadas em conSIgnação

ou em caráter lemporáno. bem assIm nos casos de morte ou doação de anImaIs VIVOS.

remetIdos para o extenor em caráter temponino. com a correspondente comprovação do

evento, nos tennos do Regulamento desta Lei,

lU - refendos no inCISO IV do capUl. quando comprovado o exerciclO da

opção de compra pela empresa arrendatina ou a entrada do bem. em devolução, no País;

IV - das vendas menCIonadas no mClso VI do capul. quando comprovado o

efetivo mgresso das mercadonas nas areas Citadas; e

V - a que alude o mCISo VIII do capul. quando comprovados o exerclclO da

opção de compra pela empresa arrendalana ou a exportação do bem para o extenor

§ 20
O Poder ExecutIvo esllpulam o prazo máxImo permlssivel de

pennanêncla no extenor das mercadonas refendas no inCISO II do caput.

§ 3° Para os efeitos deste artigO, são consideradas como exportação, nos

lennos do InCISO vrn do capur. as vendas'

I - de produto naCIonal. para estocagem ou entrepostagem no Pais. por conta

e ordem do comprador estrangeIro. sob controle aduaneIro. e embarque futuro. parcelado ou

não;

11 - de matenas-pnmas. produtos mtenned.:inos, partes, peças. aparelhos e

matenal de embalagem para emprego em operação de benefiCIamento, transformação

mdustnal ou aperfeiçoamento ativo, montagem e acondiCionamento, por conta e ordem do

comprador estrangeiro. de produto a ser exportado.

111 - de embalagens de qualquer natureza para acondICIonamento. por conta e

ordem do comprador estrangeiro. de produto a ser exportado. cumpnda a regulamentação para

rotulagem e marcação, e

IV - de colTes de carga (contélneres). prateletras ("rac/cs'}. estrados

("pallels'J, bobmas ("cops '} ou qualquer outro acessóno do equIpamento de transporte, bem

como reCipiente, envoltóno ou embalagem de transport~. de produção naCional, a serem

empregados, por conta e ordem do comprador estrangeiro, no transporte e no

acondicionamento para transporte de mercadonas naCionaiS deshnadas à exportação.

§ 4' Para ~s efeItos do mClso IX do capul. consldernm-se vendas internas

equiparadas à exportação.

I - os forneCimentos de bens e de servIços de qualquer natureza. por empresa

nacional. a empresa estrangeira que tenha venCido concorrênCia ou lIcitação para a reahução

de obras. pesqUIsas. esrudos ou prospecções. ou para a prestação de servlços no Pais cUJo

pagamento ao fornecedor naelonal seja feito em moeda de hvre conversIbilidade:

li - as vendas a empresas comerCtalS exponadoras. em conformidade com a

legIslação espeCIfica;

111 - as vendas de mercadonas destinadas ao mercado mtemo e prodUZIdas

em estabeleCimentos mdustnals como resultante de .concorrêncIa internaCional, com

partiCIpação de Indústnas do Pais, contra pagamento com recursos ooundos de d,VISas

conversíveiS provenientes de finanCiamentos de lOstltutçÕes financeiras mtemaclomus ou de

enudades governamentais estrangeiras.

IV - os forneCimentos de combustlvcls. ahmentos e outros bens de consumo

para a manutenção e repOSição em embarcações e aViões estrangeiros em portos e aeroportos

brastlelros, contra pagamento em moeda converslvel, nos termos da legÍslaçlo cambial,

v - as vendas reahzadas por estabeleCImento mdustnal, ou eqUiparado a

mdustnal. ou comerctal. diretamente à pessoa domlcl1tada no extenor. em trânSItO no Pais.

medIante pagamento em cheque de viagem ("lravel/er's c/reck ") ou outra modalidade de

pagamento. confonne for estabeleCIdo em Regulamento.

VI - as vendas de máqumas. equipamentos. aparelhos, contêmercs. velculos.

aVIões e embarcações de fabncação naCional a empresa arrendadora sediada no Pafs, os quais

Sejam objeto de contrato de arrendamento mercantil no extenor.

vn - as vendas de máqumas. equIpamentos. veiculos. aparelhos e

Instrumentos. bem como partes, peças, acessónos e componentes de fabncaçio nactonal, a

serem necessanamente exportados para a execução por empresa nacional de servIços

contratados no extenor.

vm - os fomeclmentos para lOjas francas. em aeroportos e postos de

fronteIras. para venda em moeda convers!vel;

IX - os forneCImentos de panes. peças. componentes. aparelhos e slml1ares.

de produção naCIonal. para manutenção, reparo. adaptaçã.o e recondlclonamento de maqumas.

motores, eqUIpamentos. velculos. embarcaçàes e aeronaves estrangeIras admitIdas no PaiS, em

regune.de admIssão temporana ou em regIme suspensIvo para transformação allva sob

controle adu3Ilelro; e

x - as vendas de matenals. partes. peças, aparelhos e eqmpamentos, no

mercado mtemo. destinados a estaleiros de construção naval para serem utIhzados na

construção de embarcações destmatias a exportação, ou para operar na cabotagem e na

navegação de longo curso. bem como na construção de plataformas de petróleo

§ S' Nos casos a que se refere o inCISO 111 do ~ 4°, a empresa naCIonal. ao

partiCipar da concorrênCIa. poderá cotar seus preços em moeda de hvre conversibilidade

§ 6' O dIsposto no inCISO [V do q 4° estende-se a embarcações e aVIões de

bandeira brasileira que operem em trafego internaCional. caso em que o pagamento

correspondente poderá ser feito em moeda naCional

§ 7" As mercadonas a que aludem a alínea ~ do mClso II do caput e o inCISO

VII do § 4° poderão. ao lérmIno do servIço contratado

[- permanecer no extenor para atender a novas contratações.

11- ser vendidas. med13nte o Ingresso das diVISas correspondentes:
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1II - retomar ao País; ou

(V - ser doadas ou sucateadas. caso mservivcls.

~ 8° O Poder ExeCU!lVO poderá definir outras sItuações ou operações

eqUIparadas il.xportação, obs.rvados os obJetIvos d.fimdos no artIgo 2°.

Seção II

Dos Procedlnlelllos no Expor/ação

Art. 21 Quanlo il posslblhdade d. exportação, os produlos silo clas.,ficados

em:

I - d. hvre exportação.

II - de .xportação .uJ.'la a conlrol. previa. ou

1II - d. exportação prOIbIda.

Art 22 O. produtos não m.nclonado. na forma dos artigo. 23 e 24 são de

ltvre exportação e terão suas nonnas e procedimentos definidos pelo Poder Executivo.

Art 23 A prOIbIção de exportação con.I1IUl m.dlda excepcIonal e fica reslnla

aos segumtes produtos

1- antlgUldad.s. compr.endendo

a) qUal.quer obras de arte e oficIOs Iradlclonals prodUZIdos no Brasil ale o fim

do penado monárquIco. dbrangendo pmtura•• 'desenhos. esculturns. gravuras e elemeneos de

arquItetura, obras d. talha, Imagmana. ounv.sana, moblbáno e outras modahdades;

b) quaisquer obras d. arte e ofiCIOS lradlclonals onundos de Portugal.

incorporados ao palnmõmo hlStonco e artístiCO naCional até o fim do período monarqulco.

abrangcndo pmturas. desenhos. esculturas. grawras e clementos de arquitetura, obras de

talha, ímagmária, ounvesaria, moblháno e outras modahdades,

C) obras de pmtura, escultura e de artes gráficas prodUZIdas no extenor ale o

fim do penado monarqulco. nas quaIS estejam represenladas personahdades brasIleiras ou

relaCionadas com a hlslóna do Brasil, bem como paISagens e co.tume. do País; e

d) lIvro. antigos. blbholecas c acervos documentaIs con.lJlUídos de obras

brasileiras ou sobre o Brasil editadas entre o••eculo. XVI e XIX,

II - aves e ilmmws da fauna stlveslre e exotica. bem asSlm suas 135. peles.

couros, penas. partes de penas. penugen•• tnpas. carnes e o. artIgo. e artefato. confeCCIOnados

com es.es maten",s, exceto aqueles provementes de cnadores regl.trados e fi.cahzado. pelos

órgilos publicas competenles, e

III - oulros produtos, desde que prevl.tos em leiS específicas ou em acordo

mlemaclonal de que o Brasil .eJa slgnaláno ou, amda, mdlcado. p.lo Poder Executtvo por

mteresse hlslónco e cultural ou para pre.ervar o meIo ambIente, a flora e a fauna.

Paragrafo Úmco A exponação das obras a que s. refere o mClso I deste artlgo

poderá .er permmda, cm caráter lemporano. para fins de íntercámblo cultural e para

cxposlções. desde que autonzadas pelos órgilo. púbhcos comp etente.

Art. 24 O Regulamenlo desta LeI dIspara sobre controles pr.vlOs ou

eXIgênCias a que poderá eslar sUJeua a exportaç50 d. produtos n50 m.nclOnados no artIgo

ant.nor.

~ I' N'o sera dl.pensada dos controles pr,vlo•• das ,xlgenclas d. que trata

.ste a",go a .xponação dos segUlnles produlos

I - annas. munIções. suas partes e acessónos de qualquer natureza e

finaltdade. navIos c embarcações armadas. aeronaves de emprego mlhtar e outros matemos de

emprego caract.ristlcam.nt. behco;

II - reatores nuclc:l1'cs. aceleradores de panículas. mineraiS e matemos de uso

• emprego nuclear;

In - drogas e especlahdades rmnaceutlcas capazes d. d.lemunar a

dep.ndêncla fI.ica ou psíqUICa,

IV - sangue humano. s.us d.nvado•• produto. hemoleráplco.;

v- 6rgilos, t,cldo. e .ubstiloclas humanas;

VI- ouro mon.tano.

vn - made:lras nobres e especles florestaIs em extinção.

vrn - bens cultu"". de.

o) obJ.tos de ane, de col.ção e antlgúldades;

h) coleções d••xemplares d. botânica,

c) col.ções d••x.mplar•• de zoologIa;

ti) coleções ou objetos de mteresse para a mmeralogla e a paleontologia, c

IX - produtos controlados ou conlmgenclado. por força d. acordo

mtemaclOnal d. que o Brasl! seja slgnaláno

§ 2° O Pod.r Ex.cutlvo relaCIonara. para efeito de divulgação, SI.tematlzação

e ordenamento. os produtos e os casos de proIbIções e SUjeição a controle preVlo. Indtcando os

eventualS órgãos intervenientes no controle e os procedimentos correspondentes

Art. 2S Os controles de natureza sanltana.. fitossanltána e slmtlares serão

exercidos com base no credenCiamento e na Inspeção do estabeleCimento fabnl produtor

§ 1D O controle sem. exercida no embarque da mercadona somente quando

[ - soliCItado pelo exponador ou Imponador; ou

II - eXIgIdo p.lo pai. ,mportador ou decorrente d. norma ou acordo

Ihlemaclonal de que o BrasIl seja slgnatano

§ 2D A emissão de ccnlficado samtano. fitossamtáno ou slltlllar dependem. de

soilcltação do .xponador

Ar!. 26 E v.dada a cnação. por parte dos orgãos da admlmslraçilo pubhca. d.

quaisquer eXlgcnclas admInistrativas. registros e controles diretos ou mdlretos sobre

operações de exportação que não estejam previstos na presente Lei ou no seu RegulilInento

Seção III

Da Clossificação de Produtos e Marcação de Volumes

Art 27 Os produtos agricolas e pecuanos. as maténas-pnmas mmerolls e as

p.dras precIosas destlhadas a .xportação dev.rão ser clas.,ficadas. padronIzadas ou avaltadas

prevlamenl. quando assim demandar o anter.... naCional ou quando houv.r ,xlgêncla do

Imponador

§ 1° Na clas.lficação, padromzação • avaltação a que .e refere o presente

artigO, ter-se-io em vista tipOS comercuus definidos e adequados às eXigênCias mtemaclonats

e às convemcnclas da pohhca de exponação

§ 2° O Regulamento de.ta LeI defih1ra a relação do. produtos que dev.rão s.r

classificado., padromzado. e avahado., b.m como as normas, ent.no. e procedImento. a

.erem ••guldos, em qualquer caso.

Art 28 Os volumes que contiverem produtos fabncados. benefiCiados ou

extraídos no Brnsl1. desttnados a. exponação. deverão ser marcados e rotulados de forma a

indicar .ua ongem brasileira e nome ou marca do produtor ou exponador
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§ I· A marcação e a rotulagem a que se refere o capaI deste anigo serão

efetuadas tendo em vista a convemêncl:l da política de exportação e obedecerão as nonnas,

cnténos e procedimentos delimdos no Regulamento desta Lei.

~ 2· Poderá amda o Poder Execuuvo dISpensar a marcação e a rotulagem. no

todo ou em parte. ou adapla·las em confomlldade Com as eXigências do mercado tmfJortador

estrangeIro, à segurança do produto ou aos acordos internaCIOnais, multilaterais ou bilatenlls

de que o Brasil seja sIgnatário

§ 3G O Regulamento desta Lei dispara sobre eventuaiS eXIgências, registros e

controles que deverão pennaneccr ou ser supnrnldos ou modificados

Seçào IV

Da Tllhmação lia E.tporlação

Subseção I

Das DiSpOSições Gerais

Art 29 Não mCldlrão sobre a salda de mercadonas destinadas à exponação e

sobre as operações de vendas ou remessas a que sc refere o anlgo 20'

I - Impostos c grnvames de efeito eqUivalente.

LI - taxas~ cOtas, retenções cambiaiS, emolumentos e contnbUlçôes. inclUSive

sobre registros. gUias. certificados, licenças, declarações e outros documentos eqUIvalentes;

111 - contnbulções e taxas espeCificas de carater adiCionai sobre tanfas nas

operações portuânas. óleroportuánas, de ólrmazenólgem. de trólnsporte de qualquer tipO e sobre

fretes dos transpones,

TV - taxa de desinfecção e de Inspeçào santtana que não represente

contraprestação de serviços especlficamente Identificados. c

V - taxa de organização e regulanzação de mercado

§ (. O dIsposto no capaI não abrange

I - o Imposto de Exponação; e

II - as tanfas que correspondam a efetiva conlr.lprestação de serviços

realizados no embarque das mercadonas

§ 2· O dIsposto no capuI deste anlgo aplica-se, no que couber:

I - às vendas de servIços pata o extenor. inclUSIve fretes nos transpones

internaCionais;

11 - aos seMços prestados ao exportador por empresa especHlhza.da em

projeto. embalagens. consolidação de cargas. emIssão de documento de exponação e

desembaraço aduólllelro, e

III - as vendas. para empresas de lins comerCIaIS que operam no comercIO

extenor. de mercadonas desttnadas espeCificamente a exportação e às vendas de mercadorias

a serem utilizadas por empresas nacionais na execução de serviços no extenor.

Art. 30. Serão exclu!das da base de calculo das contribUIções para o

linanclamento da segundade soclal- COFINS. para o Progr.una de Integração SOClal- PIS e

para o Programa de Formação do Patnmõmo do SCrvldor Púbbco - PASEP. msltlufdas.

respectivamente, pelas LeIS Complementares n' 70. de 30 de dezembro de 1991, n· 7, de 7 de

setembro de 1970 e n' 8, de 3 dc dezembro de 1970. as receitas de exponação de mercadonas

e de serviços decorrentes'

[ _ das vendas de mcrcadonas ou de serviços para o extenor reahzadas

diretamente pelo exportador;

11 - das exponações realIzadas por mtermédlo de cooperatIVas, consórCIOS ou

entIdades semelhantes;

lU - das vendas reabzadas pelo produtor às empresas COmerClalS

exponadoras. desde que destmadas ao lim especifico de exponação para o extenor;

IV - das vendas, com lim especllico de exponação para o extenor, a

empresas exportadorilS deVidamente registradas, nos tennos do art 1m
,

V - das vendas mternas de que lr.lta o ano 21. § 4', IV, e

VI - das demals vendas de mercadonas ou de serviços para o extenor, nas

condições estabeleCIdas pelo Poder Executivo.

Art. 31 O produtor de mercadonas destmadas a exponação fata JUs a crédIto

presumIdo do Imposto sobre Produtos Industnallzados. como ressarcImento das contnbulções

menCIonadas no anlgo antenor. mCldentes sobre as respectivas aqulslçõ~, no mercado

mterno. de matenas-pnmas. produtos mtermedlános c material de embalagem para utIlização

no processo produtiVO

§10 A base de cálculo do crédIto presumIdo sera determmada med,ante a

apbcaçilo, sobre o valor total das aquIsições de maténas-pnmas, produtos mtennedlános e

matenal de embalagem. do percentual correspondente a relação entre a receIta de exportação

e a receita operaCIonal brota do produtor

§ 2' O valor do crédito presumIdo sera o resultado da aplicação do percentual

de 5.37% (cmco tntelros e tnnta e sele centeslmos por cento) sobre a base de cálculo delimda

no paragrafo antenor

§ 3· Em caso de comprovada ImpOSSIbilidade de utilização do credIto

presumIdo do Imposto sobre Produtos Industnallzados deVIdo. pelo produtor exponador. nas

operações de venda na mercado mterno. far-se-a a compensação com outros Impostos fedellllS

ou o ressarcimento em moeda corrente

§ 4· Para o ressarcImento de que trata este artigo serão obedeCIdos os prazos

e os cnténos da legIslação vIgente. observado o prazo maxlmo de 30 (tnnta) dIas apos a

apresentação dos documentos comprobatonos

§ S· Para fins de detenmnação da base de calculo do cred.to presumIdo a que

fazem JUs os estabelecImentos mdustnals, ou eqUiparados a mdustnals, mcluem-se nas

receitas de exponação desses estabeleCImentos as decorrentes

[ - das vendas; de mercadonas destinadas a exportação a empresas comerciais

exportadoras;

II - das vendas de mercadonas a empresas naClonals a serem uuhzadas por

estas na execução de servlços no extenor: e

III - das operações de que trata o ano 15

Subseção II

Do Imposto sobre Produtos Industnallzados e do Imposto de Renda

Art. 32 É assegurado na exponação.

I - crédito do Imposto sobre Produtos Industnallzados mcidcnte sobre bens

de fabncação nacIonal adqumdos no mercado mterno e cxponados. e

II - Isenção do Imposto sobre Produtos Industnallzados na aqUISIção de

produtos. inclUSive nos casos a que se refere o art 30. por empresas comerCiaIS exportadoras c

por empresas de serviços com contratos no extenor. gllI'anuda ao estabeleCimento mdustnal

ou equlparado a mdustnal a manutenção e utlhzação do credito fiscal do Imposto relativo às

maténas·pnmas. produtos mtermedlânos e matenals de embalagem utilizados na

mdustnallzação dos produtos de que se trata.

Art. 33 Obscrvadas as condIções defimdas pelo Poder EXecUtIVO, não

sofremo desconto do Imposto de Renda na fonte, quando decorrentes de exportações de

quaisquer mercadorias e de serviços
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I - as comissões pagas pelo exportador a seus agentes no extenor;

II - os Juros de desconto, no extenor. de cambIais de exponação e as

comissões de banqueiros Inerentes a essas cambiais;

IIl- os JUros e comIssões relauvas a créditos obtidos no extenor e destinados

a pré-financiamentos, financIamentos e refinanciamentos de exportação de mercadonas e de

ServIÇOS, cUJa hquldação se processe com o produto da exponação;

IV - as comIssões decorrentes de repasses ou resseguros de operações de

cobertura de contratos de exportação, e

v- as remessas para o extenor para pagamento de despesas.

(1) de promoção, propaganda e pesquisa de mercado de produtos brasileiros.

inclusive :lIugucIs e arrendamento de llstands" c locaIS para exposição. felIas e conclaves

Similares,

b) de Instalação e manutenção de escntonos comerCiaiS, de representação. de

annazéns. de depositas ou de entrepostos no extenor;

c) de manuseIO, movimentação e outros encargos, inclusive trânSito, para

entregas reahzadas no extenor de mercadona naCional exportada sob as condições liDES 

Entrcgue a Partir do NaVIO''. "DEQ - Entregue a Partir do Cals". "DOU - Entregue Direitos

Não Pagos" e IlDGP - Entregue DireItos Pagos", dos Termos InternaCionaiS de ComercIo 

lNCOTERlvlS, da Cãmara de ComercIo InternacIOnal,

d) de servIços de defesa das exponações brasileiras quando controtadas por

entidades de âmbito nacional. sendo que. nos C:lSOS de investigações levadas a efeito no

extenor para evcntual ImpOSição de medIdas antldumpmg. compensatónas e de salvaguarda_ a

Iscnção também alcançara as remessas feitas pelas empresas Interessadas,

e) de serviços de defesa e de promoção dos mteresses comerCiaiS brasileiros,

feitos por entidades de classe ou por empresas. que Vlsem a

I) preventivamente, :Itender ou atenu:J.r a ImpOSição de medidas cap:lzes de

distorcer o comercIO com o BraSil.

2) Infonnar e esclarecer as pOSIÇÕes brasileIras Jun!o aos consumidores

internaCionaiS e aos agentes governamentais e pnvados, no exterior; e

3) abnr e manter abertos os mercados externos através de atuações e gestões

Junto às entidades governamentaIS ou pnvadas que Já tenham Imposto. ou possam Vlr a Impor,

mcdldas capazes de distorcer o comerclO com o Brasil

f) para o regIStro de marcas c patentes c de outros rell'stros de produtos

naclonaJs no extenor, c

g) de outras 100clallvas Vinculadas a exponação de produtos e de servIços

naCIOnaiS, desde que previamente aprovadas. conforme dispuser o Regulamento

Parágrnfo úmco As remcssas a que se referem os mClsos I e V deste artigo

serão previamente aprovadas ou obedecerão os limites e as condições defimd~ pelo

Regulameoto desta LeI

Subseção lI!

Do Imposto sobre Operações de CrédIto, CámblO e Seguro. ou RelatiVas a Titulas ou Valores

Moblhános (IOF)

Art,3,,1 S_ão "_e!'tas do "'!posto sobre Operações de Crédito, Cámb,o. Seguro.

ou relauvas a Titulas ou Valores Moblhanos - IOF, InstltUldo pela Lei nO S 143, de 20 de

outubro de 1966. com as modificações introdUZidas pelo Decreto-Lei n° 914. de 7 de outubro

de 1969.

I - os montantes indicados nos mClsos I a V do artigo antenor;

II - as operações de credito, com recursos naCIonaIS ou do eXlenor, para o

finanCiamento da produção para a exponaçiio. da entrepostagem para exportação e da

exponação.

1II - as operações relauvas a finanelamentos a exponação com equahzação de

taxas de Juros.

IV - o seguro de crédito à exponaçiio e aqueles eqUIvalentes em qualquer das

modaltdades de cobenura de nscos de contratos de exponação,

V - o seguro de Iranspone IOtemaclonal dc mercadonas;

VI - as operações de finanCiamento realtzadas mediante emissão de

conhecimento de depÓSito e warrants. representativos de mercadonas depOSitadas para

exponação sob regime de annazém geral alfandegado. e

VII - .lS operações de câmbiO rcaltzadas para o recebimento de bens

exponados e o pagamento de bens .mponados

Subseção IV

Do Imposto de hponação

Art. 3S O Imposto de Exponaçiio podera inCidir sobre mercadonas de

produção nactonal ou nacionahzadas, e tem como fato gerador a sua saida do temtóno

naCIonal

§ll' ConSidera-se ocomdo o fato gerador com a saída da mercadona do

temtono aduaneiro com destino ao extenor

§ 2° .Ao. base de calculo do Imposto é o prcço a vista do produto. FOB. fCA.

ou O preço em que niio haja obngações por pane do comprador. quanto ao seguro e ao

transporte mternaclonal, ou posto na fronteira. I

§ 3° Quando o preço do produto for de dlfict! apuração ou suscetível de

osctlaçi5es expressivas no mercado mtemaclOnal4 o Poder Executivo fixará cnténos

específicos ou estabelecern pauta de valor mmlmo para apuração da base de cálculo do

Imposto de que trota este anlgo

Art 36 A alíquota do Imposto e de 10% (dez por cento). facultado ao Poder

Executivo redUZI-Ia ou aumentá-Ia. para atender aos obJetiVOs da polítIca de comérCIO extenor

e do abastecimento mtemo

§ I' Em caso de eleva;:ão, a alíquota do Imposto não podera ser supenor a 3

(três) vezes o valor fixado neste artigo

§ 2
0

O pagamento do Imposto será re:lhzado na fonna e no momento fixados
pelo Regulamento

~ 3' O contnbulnte do Imposto e o exponado!, assIm conSiderada qualquer

pessoa fislca ou Juridlca que promova a saida do produto do lemtóno nacional.

Art. 37 Não efetivada a exponação do produto ou ocorrendo o seu retomo na

fonna da presentc LeI. a quantia paga a. tirolo de Imposto sera restituída a requenmento do

Interessado. acompanhada da rcspectlva docQmentação comprobatória.

Parágrafo úmco A comprovação reconheCIda pela autondade competente

Imphcara. de ImedIato. n3 forma do Regulamento. a restitUIção em especle ou mediante

credito a ser compensado no pagamento de tnbutos federaiS

Art. 38 A falta de pagamento do Imposto de Exponação deVldo acarretará a

aphcação de multa eqUivalente ao valor do tnbulo. sem prejuízo do pagamento do Imposto

deVido

Art. 39 O produto de arrecadação do Imposto de Exponação conslltulrá

reserva monecaria, a credito do Banco Central do Brasil

Subseção V

Do Tratamento Tnbutano Especial

Art 40 Aphca-se as operações de venda de mercadonas no mercado interno.

com o fim específico de exponação. a empresa comerCiai exponadora o disposto no ano I',

§ I'. da LeI n' 8 402, de 09 deJanelro de 1992
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Seção V

Do SIStema de Fmanclamento e de Garantia de COlllratos de Exportação de Mercadorias e

deServrços

Art. 41. O sistema de financulIr.ento e de garanlta de contratos de exportação

de mere.donas e de servIços compreende.

I - o financiamento das exportaçães de merc.donas e de servl\lOS n.ClonalS,

II - a equahzação de taxas de Juros.

1II- o seguro de creduo. e

IV - as g.rantlas ad,c,on.,s

Parágrafo único O financlOmento a que se refere o Inciso I deste .rtlgo

ablallge • f.bricação de bens de c.pu.1 utlhzados na produção de mereadonas e servIços

destinados à exportação.

Subseção 1

Do Sistema de FinanCIamento

Art. 41. A polítlC. de fi'lanc.amento das exportações de mereadonas e de

selV1ços obedecel1Í os procedImentos geraIs defimdos pelo Poder Executivo

Art 43 As exportações de mereadonas e de servIços poderão ser financIadas

I - pelo própno exportador, com recursos própnos e de tereelros,

§ 2° O d' -ISpoSto neste .rtlgo :lpllca-se aos ene:atgos vmculados a operações JÍl

reahzlldas, em relação ás quais preexlstam obrigações do Tesouro NaCIonal quanto ã

equalização de taxas de JUros, na conformlllade do Programa de FmancIlunento ás

Exportações - PROEX e do eXlmto Fundo de FinanCIamento às Exportações _ FrNEX.

§ 3° Os valores dev.dos a titulo de equaltzação de taxas de juros poderão ser

pagos .0 beneficlano em títulos públicos federaIS, com atualÍZ:lção do valor nommal pela

vanação cambIai. Sem JUros e resgatavels ate as datas de venCImento das correspondentes

parcelas de JUros dos financlamenlos.

~ 4' O Poder Executivo poderá autonzar a negocIação dos tltulos a que se

refere o parágrafo antenor, nos mercados Interno elou externo

Ar!. 48 As operaç~es condllzld:lS pelo propno exportador 011 pela rede

bancMta poderão ser benefiCiadas com a equalização da tax:l de Juros. nas condições e limites

lixados pelo Poder ExecutIvo.

Subseção III

Do Sistem:l de Seguro de Crédito e de Garantia de Contratos de Exportação

Art. 49 ConSIdera-se "operação de credIto a exportação" .quela em que se

venfic:lr

I - empréstimo coneedido por mstltulção financeira para a produção de bens

ou de serviços a serem exportados,

II - adiantamento de recursos por instItUIção linaneem., medlanle desconlo de

tltulos representauvos de credito a exportação, ou

externo, e

li - pela rede bancana. com recursos captados nos mercados Intemo c 1II - concessão de prazo ao Importador, pelo proprio exportador, com

retenção em carteira dos títulos representatIVos de cred.to Íl exportação

1II - pelo Programa de Flnanc.amento ã Exportação - PROEX.

Art. 44 O finanCiamento à exportação de mercadorias e de serviços realizado

pelo própno export:ldor ou efetuado pelatede bancana, com recursos captados nos mercados

mterno ou externo, obedececi a normas própnas. dIferentes daquelas que regem o PROEX.

Art. 45. Os papéIS representatIvos do finanCIamento das exportações de

mercadonas e de selV1ços, na forma dos inCISOS [ e II do artIgo 43, poderão ser mantidos em

carteira ou colocados e lInanclados; "fiOS tennos e.. J:ondlçDÇL!l.PIoy.dos pela aurondade

monetana competente'

I - no mercado mtemo, mcluslve em inStituIções financeIras, empresas de

seguro e entidades de prevldênci. pnvada; ou

11 - no mercado externo.

Subseção 11

Da EqualIzação de Taxas de Juros de FinanCIamento ã Exportação

Art. 46 Nas operações de finanCIamento com recunos da Programação

Especial das Operações OficiaIS de i::redlto Vinculados à eXportação de mereadonas e de

selV1ços naCIonais. o Tesouro NaCIonal podera promover a equalização dos custos de captação

daqueles recursos, de forma a ViabIlizar exportações e .umentar a ~ompetltlvldade extema do

Pais.

Ar!. 47 Nas operações de finanCIamento à export:lção de mercadon.... e de

servIços naclonats não abrangIdos pelo dIsposto no artlgo antenor. o Tesouro NaCIonal podel1Í

conceder ao financlador a cobenurn da diferença. a mator, entre os encargos pactuados com o

tomador e os custos da. captação dos recursos.

§I' O Poder Executivo fixara os lim.tes mâlumos admtssiveis na captação

dos recursos para os efeitos deste artigo.

Art. 50. O sIstema de seguro de crédllo e de garantia a tltulos, documentos e

contratos de exportação resultantes da exportação a credito de mercadorias e de servIços tem

por fim garantir os contratantes no Brastl dessas operações ou as entidades de crédito que as

finanCiarem contra diferentes nscos a que est.verem sUjeitas as operações

Parágrafo úmco. O seguro de credJto e demaIS garantIas poderão ser

contratadas pelo exportador brasile.ro e pelas mstltuições financeiras que finanelam ou

refinanclam exportações brasileiras de bens e de servIços.

-Art. 51. ConSidera-se ~llSl:ll..comerclal" a POSSIbIlidade de ocorrênCIa de aios

ou fatos relaCIonados com o devedor eslrangelro. ou seu garantidor, .vallsta ou fiador. que

motlvem o descUJnpnmento. a denunCIa. ou a. resCisão dos contratos relauvos as exportações

brasileiras, com perda para o segurado.

§ I' O slmstro fical1Í car.ctenzado pela ocorrência. devidamente comprovada.

de uma das segulOtes Situações:

[ - protesto e cobrança JudICIal ou extrajudICial. por falta de resgate de titulas

ou de outros IOstrumentos de crédito vineulados ao contrato de exportação; ou

II - falênCIa. concordata ou liqUIdação extrajudicial do devedor esuangelro ou

de seu garantidor. avahsta ou fiador.

§ 2' Incluem-se como evento coberto as perdas do segurado decorrentes da

'recuperação-<le bens ou. da, s\lS1lensão de servIços efetuados para eVItar um nsco comercial

latente.

Art. 52. ConSIdera-se "nsco pOlillCO e exttaordlOlÍtlo" a possibilidade de

ocorrêncIa de qualquer dos segumles atos, fatos ou situações, que moltvem o

descumllnmento.. a denúncta. ou a resciSão dos contratos relatlvos às exportações brasl1eims~

com perda para o segurado:

I - atos, f.tos ou SItuações de ongem polltlco-govemamental ou decorrentes

de fenõmenos SOCiais ou da natureza que Imphquem perturbação da ordem mtema ou da

ordem nomal dos negoclos; ou
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11 - atos. ratos ou Situações de natureza econômica, (manceira elou cambIai.

alheios à preV1S!o normal dos contratantes. em:

§ I" Incluem-se como evento coberto as perdas do segurado decorrentes da

recuperação de bens ou da suspensão de serviços efetuados para evitar um nsco poUtico e

extraordinário latente.

Art. 61 Quanto à POSSIbIlidade de Importação. os produtos são classificados

I - de hvre Importação,

II -de Importação sUJena a controle prévio; ou

m- de Importação proibida.

§ 2" Enquadram-se nos nscos poUticos e extraordinários as operações de

crédito destmadas a exportações de bens e de servtços para órgãos públicos do extenor, ou

para pessoas fislcas ou Jundlcas garantidas por esses órgãos.

Art 53. O Regulamento desta LeI podera mdlcar e definir outras modalidades

de garantias para a cobertura de nscos no pré-embarque e pos-embarque, compatíveIS com a

prática internacional e com a necessidade de fonalecer a exponação brastlclra.

Art 54 Independentemente das definlçiles contIdas nesta subseção, somente

teria cobertura do Seguro de Crédno a Exportação - SCE as ocorrêncIas ou atos

expressamente preVIstos no contrato de seguro

Art. 55. É vedada a empresa que orereça seguro de crédIto à exportação ou

garantia de contratos de exportação a atuação em outra atIVIdade comercial e Industnal.

Art 56 Não se aphcam às operações de seguro de credno a exportação. bem

como a empresa espeCIalizada nesse ramo, as hmttações contidas no art 9" da LeI n' 5 627.

de I" de dezembro de 1970, sendo-lhes aphcávels as dISpOSIções do Decreto-LeI n" 73, de 21

de novembro de 1966, exceto quanto à competênCia do lnsllluto de Resseguros do Brastl.

Art. 57 A empresa especializada em seguro de crédIto à exportação poderá

colocar os nscos excedentes de sua capaCidade retenttva junto a resseguradores no País c no

extenor. sendo-Ihe permitIdo reallZlll' operações em moeda estrangeIra.

CAPÍTULO III

DO SISTEMA DE IMPORTAÇÃO

Seção I

Das DiretriZes GeraIS

Art. 58 As diretnzes da politiea de Importação de mereadonas e de servIços

levaria em conSIderação os compromissos firmados pelo Pais no àmbno mtemaclOnal e o

disposto no CódIgo AduaneIro do Mercosul, e sua Implementação dar-se-à com base nos

segumtes obJetIVOs pnonlános

I - proteger a economia nacIonal contra praticas dlstorelvas e desleals de

comérCIO,

Il - faclhtar e estImular o aumento da produção e a absorção e difusão dos

avançoS tecnológICOS;

In - aumentar a oferta mterna de mercadorias e de serviços, e

IV - apoIar a modenuzação dos bens e dos servtços nacIonaIs exportados.

Seção 11

Das Normas e Proced,memos na Importação

Art. 59. ConSIdera-se como Importada a mercadona que tenha entrado no

temtóno naCional e que lenha atendido aos procedImentos administrativos, âs normas de

controle aduaneiro, às práticas cambiaiS eàs obngações fiscaIS pertinentes, previstas na Lei

Art. 60 O Poder Executivo fixará os ltmltes e condIções para a importação de

mercadonas usadas.

Art. 62. A proIbIÇão de Importação constituI medida excepcional e só se

apltea em decorrênCia de acordos mternaClOnalS de que o Brasll seja signaráno ou a

mercadonas especlficndas em lei

Paragrafo úmco ficam revogados a partlr da publicação do Regulamento

desta LeI. caso não ratificados no mesmo prazo. todos os dlsposmvos legals prolbmdo a

Importação de mercadonas.

Art 63 Poderão ficar sUjeitos a controle previa na Impanação. na forma.

condições e hmlles estabeleCIdos pelo Poder Executivo, observado o disposto no art. 66, § 2':

1- sangue humano, seus denvados e produtos hemoteráplcos:

11 - órgãos, teCIdos e substânCIas humanas:

III - drogas, substânCias. especlahdades farmacêutIcas e produtos

pSicotrópICOS capazes de prodUZir modIficações nas funções nervosas superiores elou

determmar dependênCIa fislca ou pSlqUlca;

IV - annas e suas partes. peças te acessórios. mumções, explOSIVOS.

equipamentos e apetrechos de uso béhco, aViões e embarcações annadas, bem como OUtras

annas para qualquer finalidade e uso, inclUSIve para esporte, caça, coleção e museu;

v - reatores nucleares. aceleradores de partlculas, mmerals e matenalS de uso

e emprego nuclear,

VI - herbiCIdas. pestiCidas e desfolhaotes que não possuam reglslro

homologado no País,

VII - detergentes não-biodegradávels,

VIII - petróleo e seus denvados,

IX - mereúno metaUco:

x - máqumas para franquear correspondênCIa, bem como de matrizes para

estampagem de selo ou canmbo postal:

XI - bens usados; e

xn - outros, decorrentes de compromIssos elou obngações mtemactonals

firmadas pelo BrasIl.

§I" Poderão também ficar sUjeItos a controle previa na Imponação. na forma

que dIspuser o Poder Executivo, ou em conformIdade com os acordos mtemaclon..s de que o

BrasIl seja slgnatano, as mercadonas que se enquadrarcm nos segumt.. casos:

[ - Importações que ongmem a formação de esloques especulatiVOS de

m~rcadonas objeto de mvestlgações para eventual ImpOSIção de medIdas anbdwnpmg,

compensatónas ou de salvaguarda, que causem ou ameacem causar sérios danos à economia

nacional;

II - Importações onginanas ou procedentes de palses que dlscnminem as

exportações brasIleiras. mediante barreIras tecnlcas. a pretexto de preservação ecológu:a, ou

por meIO de quaisquer outras medidas dlstorclvas ao comerelo; ou

III - eXIstênCIa de desequtlíbno fundamental ou es!fUtural do balanço de

pagatnentos

§ 2" O Regulamento dIspara sobre os procedimentos de controle preVIa e os

órgilos Intervementes.

§ 3° Os produtos a que se refere o presente arngo não poderão ser

embarcados 110 extenor sem a respectiva autonzação preVIa.

Art. 64 As mercadorias não menCIonadas nos artigos 62 e 63 são de hvre

Imponação, CUjas normas e procedimentos serão definidos pelo Poder ExecutiVo.
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Parágrafo úruco As mercadorias de livre Imponação poderão. a cnténo do

Poder EXecutIVO, ficar sujeitas a exigências especificas, de acordo com os procedimentos

USUaiS no comércio Internacional, Inclumdo, dentre oUEras'

I - requlsllos de origem e procedência;

" - eXigênCIas genél1cas ou cendicação de natureza samlúia ou

filossamtána;

1Il- controle de qualidade e especIficações técnICas;

IV - adequação e rotulagem e uso de marcas; e

V - equahzação de normas.

Ano 65. O Poder Executivo adotara regras espeCiaIS e simplificadas nas

Imponações'

I - a Utulo de doações por organIzações pubhias ou pnvadas. naCIonaiS.

estrangeiras ou Intemacionais, a entidades sem fins lucrativos e destinadas à educação, saúde.

pesquIsa têcruca e clentlfica, preservação do patnmômo hlstónco-cultural e do meIo

ambiente, asSistênCia SOCial e esportes;

n - de armamentos. matenaIS e eqUIpamentos de emprego mdltar

conSIgnados as Forças Armadas.

III - de medIcamentos. em carater emergencIal ou de urgênCIa.

IV - de bens empregados em competições esponlvas. congressos. conclaves.

feiras e exposições internaCionaIS e eventos semelhantes,

v - de matenals para testes e experiênCias téCnico-científicas;

VI - de documentos, correspondênCias. plantas, proJelos e sondares, bem

como amostras sem valor comerciai enViados por remessa expressa ou "coumer", c

vn - oUlras. conforme dIspuser o Regulamento desta LeI

An 66. O Poder ExecutIvo. tendo em vIsta a neceSSIdade de raCIonalizar e

slmphficar a Imponação, estabelecera e regulamentara:

I - as exigênCias de documentos, licenças e trármtes na \mponação~

11 - o sistema de acompanhamento, venficação e valoração de preços para

eFCllos comerCIaI, fiscal e cambial; e

m - qUaIsquer medIdas complementares na reorganIzação do sIstema de

Imponação. normas e procedimentos, bem como a aphcação das dispOSições do CódIgo

Aduaneiro do Mercosul

§ I' A panlr da regulamemação da presente Lei. ficam revogados. caso não

ratificados. os dlSpos1t1VOS legaIS vIgentes que condICIonem ImponaçOes a prévia aprovação

de órgãos governamentaIS.

§ 2' O Poder Executivo baIxará normas de controle préVIO, com a

mtcrvemêncla de órgãos espeCializados, para as segumtes mercadonas. quando Importadas'

I - que possam causar dependênCIa fislca ou psíquica;

II - que sejam conSiderados de Interesse da segurança naCIOnal.

Ill- que sejam conSIderados de Inleresse da segurança públtca;

IV - que contenham elementos radIOativos;

v- que sejam regidos por acordos ou convenções lntemaclOnats. e

VI - medIcamentos e correlatos

Seção ll/

Das Regras de Origem

Art 67 Serão observados os Regulamentos de oogem, conforme defimdos no

CódIgo AduaneIro do Mercosul e nos dcmllls acordos mternaClonalS firmados pelo Brasil

An. 68. Poderá ser eXIgIda cenlficação de ongem.

I - em preferênCIas de política comercial;

II - nos casos de IDveslIgações para eventual aplicação de medIdas

antidumplng, compensatórias e de salvaguarda; e

Ill- em outros casos determinados pelo Poder Executivo

Ano 69 O Regulamento desta LeI dlspora sobre as normas especIficas para a

ceruficação de ongem. bem como as Informações que a mesma deverá conler para os casos de

Importação de bens objeto de Invesugações para eventual aplicação de medidas anlldumplng,

compensatórias ou de salvaguarda.

Ano 70. Ao se venficar falSIficação no CertIficado de Origem, ou ao se

comprovar a Falsidade na declaração prevIsta para a emissão de um Certificado de Origem.

poderão ser adoladas, pelo Poder Executivo, as penalidades contempladas na legIslação

específica. com o objetivo de preservação do Interesse fiscal e econômIco do País, sem

preJuizo das sanções penaIs correspondentes

Parágrafo úruco Na ocorrênCIa das hIpóteses preVIstas nesle artIgO, serlio

adotadas. na forma do Regulamento, as proVIdênCIas necessanas para a responsabdlzação do

órgão ou enudade emIssora do Cenlficado de Ongem no extenor.

Seçào IV

Dos Trrbulos e Gravames 110 importoçào

Subseção I

Da Concelluação Geral

Art. 71. IncIdem sobre a Imponação de mercadonas estrangearas os seguintes

Impostos de competência da Urulo'

I -Imposto de Imponação; e

11 - Imposto sobre Produtos Industnaltzados, na Forma da legIslação

especifica.

ParágraFo úmco. Não inCIde na Imponação de mercadorias qualquer gravame

especifico, de caráter adicional, sobre operações ponuilnas. aeroponuilnas e ~e armazenagem.

bem como sobre fretes nos lranspones. por qualquer VIa, ressalvadas as tanFas que

correspondam a eFetIva contraprestaçiio de serviços reahzados no desembarque das

mercadonas.

An. 72 Serão acellas nas Importações brasileIras qUaIsquer modalidades dos

Termos InternaCIonaIS de Comercio - lNCOTERMS. da Ciimara de ComérCIO InternacIonal,

ou de outras condIções de compras pratIcadas no comércIO mternacional. na forma defimda

pelo Poder Executivo.

An. 73 O Imposto de lmponação mCldlra sobre o valor aduaneIro das

mercadonas.

§ I' O valor aduanelro para aplicação do Imposlo de Importação sobre as

mereadonas introdUZIdas a qualquer tItulo no territóno aduaneirO será determmado segundo

as normas do Acordo sobre a Implementação do amgo Vll do Acordo Geral sobre TanFas e

Comércio - GATI e do CódIgo AduaneIro do Mercosul.

§ 20 O recolhimenlo do Imposto de Imponação sera realizado na forma e no

momento indIcados no Regulamento.

~ 3' As aliquotas do Imposto de lmponação são aquelas prevIstas na Tanfa

Externa Comum do Mercosul.
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Art. 74. Para fins de incIdência do Imposto de Importação, consIdera-se

também estrangeira a mercadona nacIonal ou nacionahzada exportada e que retome ao Pais,

salvo se:

l-enviada:

a) para participação em feIras, expostções, amostras, exposIções ou certames

equivalentes, competições esportIVas, manifestações artístIcas e culturais, cobnção de

animais, testes e expen!nclas ou pesqUIsas,

b) para o aperfeiçoamento passIvO,

c) para serem utilizadas por empresas nacionais na execução de serviços no

extenor;

- ti) como embalagem de produto declarada como retomavel,

e) em consIgnação e não vendida no prazo autonzado. e

j) sem cobertura cambiai, para arrendamento mercantIl no extenor;

11- devolvida:

a) por mollvo de defello técnICO, para reparo ou substituição ou, amda, por

erro de fabncação;

b) por motivo de modIficação na sistemática de Importação por parte do pais

Importador;

c) por ralta de pagamento,

d) por moUvo de guerra ou calamIdade publica; ou

e) por outros fatores alheios a vontade do exportador

Art. 7S Os bens objeto de Isenção ou redução do Imposto de Importação, em

decorrência de acordos InternaCIOnaiS de que o BrastI seja slgnatâno ou de regtmes eSpeCI:115

concedidos no ãmbito da política mdustnal brasIleira terão o tratamento tnbutáno neles

previstos.

Art. 76 A red~ção ou Isenção do Imposto de Importação Imphcara tratamemo

ideDtico para o IPI vinculado á Importação.

Art. 77 Quando a Imumdade tnbutána, Isenção ou redução fiscal rareIO

vinculadas 11 desunação dos bens, elas ficarão condiCIOnadas ao cumpnmento das eXIgênCiaS

regulamentares, e, quando for o caso. 11 comprovação postenor do seu eretlvo emprego nas

liulidades que mOtivarem a concessão.

Art. 78. Conceder-se-a restllulçi!o do Imposto de Importação, na forma do

Regulamento, quando apurado excesso no pagamento. decorrente de erro de calculo ou de

aphc~ão de allquola.

§ 1° A reslltuição de tnbutos Independe da IniCIatIva do contnbulnte, podendo

plllCCSSlll'-se na fonna que estabelecer o Regulamento, sempre que se apurar excesso de

pagamento.

§ 2" As. reclamações do Importador quanto a erro ou engano nas declarações,

sobre quantidade ou quabdade da mercadona, deverão ser apresentadas antes de sua efetIva

utilização.

§ 3" O Poder Executivo estabelecerá os procedllllentos para a reslltulção,

inelusive de depositas, no que respella a rorma, contablhzação e as cauções, em função dos

valores a serem restltuidos,

§ 4" Na reslllUlção de que trata este artigo, o Imposto a ser devolVIdo devera

ser comgido monetan"!1lente, confonne estabelecido na legtslação vigente na época.

Art. 79. É conlnbuinte dos Impostos mCldentes na Importação'

I - o Importador, assam conSiderada qualquer pessoa que promova a entrada

de mercadona estrangeIra no temtóno naCIOnal,

l1I - o adqUirente da mercadona admItIda em regimes aduaneIros suspensIvos

e especIais, quando tntemahzada; e

IV - o arremalante em leilão de mercadona Importada.

Ar!. 80. E responsável pelo Imposto:

1-o transponador, quando transportar mercadona procedente do extenor ou

sob controle aduaneIro. Inclusive em percurso Intemo; e

II - o deposlláno, assIm cOllSlderada a pessoa mcumblda da custódia da

mercadona sob controle aduaneiro.

Parágrafo umco. É responsável soltdáno:

I - o adqUirente ou ceSSlOnano de mercadona benefiCiada com Isenção ou

redução do Imposto; e

1I- Orepresentante no País do transportador estrangeIro

Subseção II

Das Isenções e da Redução do Imposto de Importação

Art 81 Estão Isemas, ou benefiCIadas com redução a zero da alíquota do

Imposto de Importação e do Imposto sobre Produlos Industnahzados. nos termos. hmltes e

condições estabelecidas em Regulamento pelo Poder Executlvo. observado, no que ror

pertmente, o CódIgo AduaneIro do Mercosul, as Importaçõcs'

I - realtzadas pela UnIão. pelos Estados, pelo Dlstnto Federal. pelos

Mumcíplos e pelas respectivas autarquias,

II - <1e papel, realizadas por pessoas JurídiCas. responsáveiS pela exploração

da mdústna do Itvro. elo Jornal ou de outra pubhc61çào penodlca que não exclUSivamente

matenal de propaganda comercial. ou que não atente contra a segurança, a ética c :l moral

publIca em hvros, Jornais e penodlcos. na fonna e m~dtante o preenchimento de requIsitOS

mdlcados no Regulamento;

1Il - de bens mtegrantes da bagagem de viaJantes. nos tennos, hmltes e

condtções do Regulamento, quando:

a) se destme ao extcnor ou dele proceda,

b) adqumdos em lojas francas mstaladas no Pais;

c) procedente da Zona Franca de Manaus, e

d) levada para o extenor e dele trazida., no moVimento caractenstlco das

Cidades Situadas nas fronteiras terrestres.

IV - de bens de

a) funclonanos de carreira dlplomauca e os que a eles se assemelharem. pelas

funções permanentes de carater dlploma\lco. quando dispensados de runção exercida no

extenor e cUJo leonmo Importe seu regresso ao Pais.

b) serVIdo",s publtcos CIVIS e mlhtares, servidores de autarqUias, empresas

públicas e socu:dades de economIa mIsta que regri:Ssarem ao País, quando dispensados de

qualquer função ofiCiai de carater pennanente exerCIda no extenor por mOls de 2 (dOIS) anos.

mmtenuptamente;

c) brasileiros que regressarem ao Pais. depOIS de sernrem por maIs de 2

(dOIS) anos mmterruptos em orgamsmo mternaclonal do qual o Brasil faça pane;

ti) estrangeIros radIcados no Brastl há maIs de S (cmco) anos, nas mesmas

condições da aUnea antenor,

e) pessoas a que se referem as alíneas antenores. faleCidas no período do

desempenho de suas funções no extenor;

remetente:

II _ o destlnatáno de remessa postal mtemaclonal mdicado pelo respectivo f) brasIleiros radIcados no extenor por maIs de S (cmco) anos

mInterruptamente. que transfiram seu domICIlIo para o País. e
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g) estrangeIros que transfiram seu domicIlio para o Pais;

v - de amostras. desenhos. plantas e remessas postais internaCionaiS sem

vaior comercul1;

VI - como doações a mStltulções educaCionaiS, culturaiS. desportivas c de

assistênCIa social e médICa., sem fins lucrativos, desde que Vinculadas as suas finalidades

essencullS;

vn - realizadas pelas mslltulções sem lins lucrativos rerendas no mClso

anlenor. desde que vmcu ladas às suas finalidades essenClats;

VIII - Je Instrumentos mUSICaiS de qualidade reconhecIda. Impoltildos ou

recebidos em doação por orquestra smtãnlca ou filarmànlca. legalmente em runclOnamento e

sem fins lucratiVos;

IX - realizadas por msut1uções Cientificas e de desenvolvimento tecnologlcO.

sem fins lucrativos. desde que Vinculadas as suas finalidades essenctaIs~

x- reahzadas:

a) pelas MISSÕes Dlplomatlcas e Repanlções Consulares de carater

permanente e seus respectivos Integrantes; e

b) pelas representações de orgamsmos mtemaClonals de carater permanente.

InclUSive os de ãmbItO internacIonal. dos quaIS o BrasIl seja membro e pelos respectivos

Integrantes.

XI - de bens de capital resultantes de concorrênCIa COm linanclamento

intemoclonal. a prazo longo. em que llver Sido assegurado o pantclpação do Indústno

nacIonal. com uma margem de proteção não Infenor a 15% (quinze por cento) sobre a preço

ClF. pano de desembarque brastlello, de equIpamento estrangello orerecldo, de acordo com

as normas que regulam a maténa; e

xn - de maqumas. J.parelhos, mstrumentos. partes. peças e com13onentes

uestlnados à fahncação, no Pais. de equipamentos por empresa que haja venCido concorrencla

internaCIonal. nas condições do mClso antenor

li 1° As Imponações de que trata o inCISO I deste artIgo deverão ser de bens

( - essenCI3.JS e necessanos ao desempenho da auv1dade publica.

II - necessanos à deresa, a segurança naCional e a ordem publica. ou

lU - destinados a educação pública. aos desponos. ao patrimõnlo cultural e a

saúde publtca.

li 2° A União. os Estados. o Dlstnto Federal e os MUnlCIPIOS. bem como as

empresas de economia mIsta, darão total preferênCia para a compra de bens de produção

naclona!. na fonna estabelecida pelo Poder E"{ecutlvo

§ 30 Para efeito de aplicação da isenção a que se refere o inCISO II do copUI.

obedecer-se-ào as noltllas mdlcadas o segull. além de outraS a serem definIdas no

Regulamento'

I _ as empresas estabeleCidas na País como representantes de fabncas de

papel com sede no extenor dependerão de autonzaçào do Poder Executivo. renovavel em

cada exerCICIO e eassável a seu Juízo. para também realizarem a Importação. desde que o papel

se destine ao uso exclUSIVO das pessoas a que se rerere este artigo;

11 - as gralicas que Impnmem publicações de pessoas Juridlcas bcnefictodas

na rOltllO desta subseção estão Igualmente obngadas ao cumpnmento das eXlgénclas do

Regulamento.

1I1 _ não se Incluem nos beneficIOS da Isenção prevlsla nesta subseção

catálogos, hstas de tlreços e pubhcações semelhantes. Jornais e revistas de propaganda de

SOCiedades. comerciaiS ou não, e

IV _ poderá ser autonzada a venda de aparas e de bobinas Impropnas para

Impressão. quando destmadas a utilização como maténa-pnma. ficando. nesta lupÓtese.

sUJc\lílS à mc\dencla dos nnpostos inCidentes na Importacão

§ 4° Na aplicação da Isenção ou redução de Impostos. nos casos de que tratam

05 mClsos III e IV do COpUlo serão observados. entre outros, os segumtes procedimentos:

I - o benefiCIO não se aplica a automovels. aeronaves e embarcaç~es para o

lranspone de pessoas. de carga ou de pessoas e cargas. ou ainda. destinadas a recreIo. espane

ou compctl(;ão~

II - os benefiCIOS poderão ser aplicados a automovel da pessoa refenda nas

alincas !!. e ~ do IncisO IV do eopul. quando dISpensada da função oficial exen:lda em pais que

proíba a venda de veículo em condições de livre concorréncla;

lU - os bens que excederem os limItes da Isenção eventualmente fixados pelo

Poder Executivo poderão ser desembaraçados mediante tnbutação esp"lal. ressalvados os

produtos prOibidos. aqueles sUjeitos a controle prevlO. os do Capitulo 24 da Nomenclatura

Comum do Mercosul. os veiculas em geral e as embarcacões de recrel0~

IV - para ereno da tnbutação espeCiaL os bens serão submetidos a uma

clasSIficação genenca e sUjeitos ao Imposto de Imponação a alíC{uOla maxlma de 50%

(clOquenta por cemo), assegurada neste caso. a Isenção do Impos!o sobre Produtos

Indu"lnahzados,

V - aplicar-se.á OregIme comum de lmponação aos bens qualificáveiS como

bagagem que nlio satisfizerem os reqUls1tOS para 'illsenção. e

VI - no caso de sucessão abeno no extenor. o herdello ou legatano residente

no PaIs podera desembaraçar. com lsencão. os bens penencenles ao de cUJus na data do óbito

§ 5· O disposto nos IOCISOS VI e VII da eopul não se aphca á Importação de

qualquer tipO de arma e munição exceto se.

1-doação para museu maolldo pelo Poder Público. e

II - de caractensUcas especiaiS destmada exclUSivamente à competição em

torneio IDtemactonal reconheCido pelo Poder Executivo e sob controle especifico e

norntnauvo de entidade reconheCIda

Seçào V

Da Defesa Conrercral- A-fedldas AnlldumpJng. CompensatórIas e de Salvaguarda

Art 82 Com base no disposto no Acordo RelatiVO a Implementação da

Anlgo VI do Acordo Geral sobre Tarifas c Comercto e nos Acordos sobre SubSidIaS e

Medidas Compensatonas c sobre Agncultura. anexados ao Acordo Constitutivo da

Orgamzação Mundial de ComercIO - OMC. pane IOtegraote da Ata Final que mcorpora os

Resultados da Rodada Uruguai de Negoctações Comen:lats e MultilateraiS do GATI.

assmada em Marrnqueche, em 12 de abnl de 1994. aprovada pelo Decr~~ LegIslatiVO nO 30.

de 15 de dezembro de 1994, promulgada pelo Decreto n° 1 355. de 30 de dezembro de 1994.

e com base em regulamentação espeCifica. que dlsctpline proced,mentos administrativos,

poderão ser aplicados

I - dlleltos antldumplOg. quando a imponação de bens objeto de dumplOg

cause dano à mdustna doméstica; e

II - direitos compensatonos. com o obJetiVO de compensar subsidiO

concedido. dtreta ou indiretamente. no pais exportador. à fabncaçio,.a produção, a exportação

ou ao transpone de qualquer produto cUJa exportacão pata o Brasil cause dano a IOdústna

uomesuca

~ I~ OS termos "dano" "mdustna domestlca". "durnpmgll e "SUbSldto"

deverão ser entendidos conforme O disposto nOs Acordos menCionados no caput deste :lrtlg0

§ 2° O termo ''produto Similar" sera entendido como produto IdêntiCO, Igual

sob todos os aspectos ao produto objeto da mvesugaçào. ou, na sua ausência. oUtro produto

não exatamente Igual sob todos os aspectos. porém diretamente competlllvo com O pnmeiro.
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§ 3' o tenno "paIs exportador", refendo no mClso lI, sera entendido, para fins

de apllca~o de medidns compensatónas. como o pOIS de ongem ou de exportação onde e

concedido o subsIdio.

Art 92. O Poder E.~ecuuvo aprovara as medidas anudumpmg,

compensatonos e de solvoguarda. bem como dec\dll1i sobre o suspensão dos direItos

provlsónos

Seção VI

Do Regime AduaneirO do "Drawback"

§ 4° Os direitos antidumpmg e os direitos compensatónos serão aphcados

medIante a cobrança de Importância, em moedo corrente do País, que não poderá ultrapassar o

margem de dumpmg oU o montante de subsídios apurados em processo admlmstratlvo, nos

tennos dos Acordos mencIonados no caput deste artigO,

§ S' Os direItos antldumpmg e os direitos compensatónos serão cobrados

independentemente de quaisquer obngaçães de natureza tnbutána relatIVas á Importação dos Art. 93 Podera ser concedida. nos tennos e condições estabelecidas no

produtos afetados. regulamento.

!l 6' Os direitos anudumpmg e os direitos compensatonos serão calculados

mediante a aphcação de alíquotas ad valorem ou especificas, fixas ou van ávelS, ou pela

conjugação de ambas.

§ 7' Os direitos anudumpmg ou compensatonos somente serão aphcados

sobre mercadonas despachadas para consumo a partir da data da pubhcação do ato que os

estabelecer, odmlllndo-se a retroatividade. na forma do suspensão da valoração aduaneira.

preVIsta nos Acordos RelatiVOS a Implementação do Artigo VI do GATI/94 e sobre Subsidios

e Medidas Compensatónas, mencionados no caput deste artigo.

Art 83 A prova de dano ou ameaça de dano se outorgara sempre que eXista

reciprocidade entre o pais de ongem ou procedência dos produtos e o Brasil, sendo pennltldo

as autondadcs brasllcmls. em caso contrano. aphcar os dIreitos anudumpmg e compens3tonos

sem II necessidade de comprovação de dano a mdustna nacional

Art 84 Estende-se a aphcação dos direItos antldumpmg e compensatonos as

partes. peças e componentes destinados a compor produto /inal que jO seja objeto dos

referidos direitos.

Art. 85 Em cumpnmento ao disposto no parágrafo 5' do artigo VI do

GATI/94, a Importação de um produto não podera estar sUjeIta. SImultaneamente, à aphcação

de dIreito antldumpmg e de direito compensatono que se refiram a mesma Situação

Art 86 Podera scr celebrado com o ••portador de produto objeto de

dumpmg, confonne o disposto no Acordo RelatiVO a Implementação do Artigo VI do

GATI/94 e na regulamentação mencionados no artigo 82. compromisso de preço que ehmlne

os efeitos prejudICIaIS decorrentes da prauca de dumpmg

Art. 87. Podera ser celebrado com o exportador de produto que se benefiCie

de subsidio ou com o governo do pais exponador, conforme o disposto na Acordo sobre

Subsldlos e Medidas Compensatõnas e na regulamentação menCionados no artIgo 82.

compromIsso quc-eltmme os efeitos prejudiCiaIS decorren,tes do subSIdiO.

Art. 811 Poderão ser adotadas medidas anlldumpmg ou compensalonas

proVlsón.., conforme o disposto nos Acordos RelatiVOS a Implementação do Artigo VI do

GATI e sobre Subsidlos e Medidas Compensatónas e na regulamentação, menCIonados no

aI\,go 82

Art 89. Com base no disposto no Acordo sobre Salvaguardas. anexado ao

Acordo Constltultvo da OrganIzação MundIal de ComercIo - OMC, pane Integrante da Ata

Final que Incorpora resultados da Rodada Uruguai de Negociaçães Comerclals Mullllaterals

do GATI, assmada em Marraqueche, em 12 de abn1 de 1994. aprovada pelo Decreto

Legislativo n' 30. de IS de dezembro de 1994, promulgada pelo Decreto n' 1355, de 30 de

dezembro de 1994, e com base em regulamentação espeCIfica que dlsclplane procedimentos

adm,mstratlvoS, poderão ser aphcadas medidas de salvaguarda a produto cUJa unportação

- aumente em t3ls..quanudades, em tennos absolutos cu em relação à produção naCIOnal, ou em

taIS condições que causem ou ameacem causar prejuízo grave a mdústna domestIca de bens

Similares ou diretamente concorrentes

Art 90. O disposto nesta seção aplIca-se, no que couber. as atIVIdades

relaCIonadas com a agropecuana.

Art. 91 O Regulamento dispara sobre defInições, normas e procedimentos

relatIVOS à defesa comercial

I - restituição total ou parCIal dos tnbutos que hajam mCldldo sobre a

Importação de mercadona a ser exportada. apos processo de índustnahzaçllo.

11 - suspensão do pagamento dos tnbutos que mctdlrem sobre a Importa~o

da mercadona a ser exportada, apos processo de mdustnahzação, e

1Il- Isenção dos tnbutos que mCldlrem sobre a Importação de mercadona em

quantidade e quahdade eqUIvalentes as utlhzadas na mdustnahzação do produto exportado.

?aragrafo unlCO A restItUIção de que tmta este anlgo poderá ser feita

mediante crédito da ImportânCia correspondente a ser ressarCida em lmponação postcnor.

Art 94 O pagamento dos tnbulos mCldentes nas Importações efetuadas sob o

regtme aduaneiro previsto nesta seção podera ser suspenso pelo prazo de até dOIS anos, de

acordo com o processo produtivo e a natureza do produto. obedeCidas as normas estabeleCidas

no Regulamento

Paragrafo úmco No caso de Importação de mercadonas destinadas a

produção de bens de capItal de CIcio longo de produção. o prazo m:>Xlmo de suspensão sera o

necessáno a fabncação e ao embarque da merc,dona. conforme regulamento. hmllado a 5

(cmco) anos

Art. 95 O rcglme aduaneiro de que trata esta seção poderá ser apltcado à

Im-ponação de matenas-pnmas. produtos IOtennedliÍnos e componentes destmados à

fabncação, no P'is, de maqumas e equlpamemos a serem forneCIdos no mercado mtemo, em

decorrênCia de hcllação mtemaclonal. contra pagamento com recursos onundos de moeda

conversivel provemente de finanCiamento concedido por mstltulção financeira mtemaclonal

da qual o Brasil partICIpe. ou por entIdade governamental estr""gelta

Art 96 A ISenção do Imposto de Importação sob o regIme aduaneIro do

"drawback" lmphc3r.J.. Igualmente. a Isenção dos demats Impostos.

TITULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITaRIAS

Art. 97 Ale a aprovação do Codlgo AduaneIro do Mercosul e de suas Normas

de Apbcação, conttnuarão em vigor, na. Imponnção de mercadonas estnlngelra5. as nonnas e

dispOSIções prevIstas na legIslação vIgente, especIalmente na Lei n' 3 244, de 12 de agosto de

1957, e no Decreto-Lei n' 37. de 18 de novembro de 1966, sobre'

I - os regimes aduaneiros suspensIvos e especiaiS na Importação e na

exportação;

II - fiscalização, controle aduaneiro, processo fiscal e penalidades na

Importação e na exportação; e

III - demaIS nonnas que mtegram o controle aduaneiro

Art 98 Esta LeI entra em vIgor na data da sua pubhcação

JUSTIFICAÇÃO

o Projeto de Lei que ofereço li consldernção dos Ilustres Pares pretende

conter um mapeamento SlstemlCO das atividades envolVidas no Comércio Extenor. É
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desnecessano rememorar a ImponãnC13 que alcança hOJe o comere1O externo no contexto de

reouperação de nossa economIa. Ele pode representar a peça que anda faltando para a

retomada do creSCimento e do desenvolvimento econõmlco naCional. a chave para o aumento

do emprego e da renda, a {onte de dtvlsas que há de tomar nossa economIa menos dependente

de fluxos externos de finanCIamento

Para a elaboração da presente proposição {oram feItas pesquIsas Junto á classe

empresanal. estudaram-se as organIzações e fez;-se uma análtse mstltuclonal das atiVIdades

pnvadas e Çlúbllcas Vinculadas ao comerciO extenor

A proposta reflete, pOIS'

- a vlsia e as sugestões da classe empresanal. responsavel pelo êXito ou

fracasso das polítIcas de produção e de comérCIO extenor;

- a dllicll conclhação entre o desejO do setor pnvado de ter um ÚniCO orgão de

comércIO extenor, com organlz:ação capaz; de formular pohtlcas e hderar a ação externa, e. de

outra pane. a reahdade da atual orgamzação Instltuclàna\ do Governo, baseada na

pulvenzação de mwtos órgãos, sem a deVida coordenacão,

- a convemêncla, por dificuldade admmlstratlva e politlca, de consohdar na

LeI apenas o essencIal. preservando a legIslação especIfica em áreas de maIor senslblhdade,

cujos textos deverão ser consohdados na fonna de Decreto do Executivo, e

• o desejO de dar orgamcldade. tomar claros os objetivos estrateglcos e

eVIdenCiar os Instrumentos que formam a moldura da pollllca de exportação e de Importação

capazes de dar consistência ao regime de abertura econômica

A abertura econõmlca, que devera ser m:mttda. não pode, no entanto. ser

Instrumento de desagregação da polítIca naCIOnal de produção e de aumento do desemprego

dIante da competIção externa, legItIma ou predatóna A abertura deve ser VISta, organIzada e

Implementada como uma medIda para estImular a produção e melhorar a quahdade dos bens

dlspomvcls para a produção e para o consumo. Deve ser onentada. POIS, como Instrumento de

crescImento eeonômlco e soctal Ha um pengoso equIvoco na crença de que a abertura linear.

ou seJ~ aquela apenas baseada na ehmmação de controles admmlstratlvos a lmpatlação e na

redução do Imposto de Importação. mduz o empresáno naCional a se organizar e a alcançar

rapidamente capacitação competitiva Para tcr auto-sustentação e conSIstêncIa., a abertura

econômIca precIsa estar ahcerçada na modernIzação da produção e capacItação compellllva

dos agentes naCionaiS, o que 9ressupãe o prcencrnmento dos seguintes requIsitos.

- taxa de câmbiO neutra;

4 tnbutos eqUiparados aos da concorrênCIa externa:

- taxas de jUros prox\mas às vIgentes nos países desenvolvtaos,

- finanCiamentos à produção e a exportação. o que pressupõe recursos

financeiros a prazo mais longo;

- admInistração aduaneIra modemlz:ada. aparelhada e profisslonahzada,

~ valoração aduaneira com aplicação efiCiente e correta.

- dispomblhzação pubhca de Informações estatísticas e estratégICas. de

naturez;a comerCIai,

- eficaz SIstema de defesa comerCIai;

- agressIva promoção de exportações; e

-~~ orgamzação InstItuCIonal do comércIO extenor

Uma polítIca de comercIo extenor em regime de abenuca econômIca que leve

em consideração esses requtsttos terá êXIto se se sustentar em cmco eIXos'

- Sístema de deCIsão governamental' Nesta area e fundamental que os agentes

econômICOS operadores saibam de forma objettva como funCiona o sistema de deCisão do

Governo e conhtçam os mecanismos mshtucIonaIS e os mterlocutores com capaCIdade de

deCisão;

- Política de oferta' Um país em desenvolVImento como o BrasIl podera ter

dIficuldades para sustentar uma política de abertura econômIca como mstrumento de

crescimento econômico e de desenvolVimento SOCial se não desenvolver a Visão do

mUI-mercado. ou seja. se não promover uma ação coordenada e contmua, Visando a oIungar

um mveI de cresCimento da produção de bens c de serviços em condIções de D.tcnder.

concomitantemente. a demanda Interna crescente e :i expansão da exportação. Os mercados

Interno e externo deIxam de ser alternatIvos para serem um todo Essa política, no quadro de

uma economIa aberta. eXIge escala de produção e permanente melhona da quahdade e da

produtlVldade pela Incorporação de novas tecnologiaS, ou seja, eXIge crescente nível de

capaCitação competitiva capaz de. ao mesmo tempo, promover o creSCimento da exportação e

funCIonar como defesa natural para a produção naCional.

- PoUtlca de exportação Neste eIXO. o obJetIVO é construar as bases de uma

açilo que permna o fortaleCImento das exportações. panando da hlpotese de que uma poliuca

de oferta e de melhona da capacItação tecnológIca estara baseada na adoção de medIdas

especificas que permnam ajustar e formar o preço de competIção externa. a saber. medIdas de

poUtlca cambiai, de tnbutação, de finanCIamento. de seguro de credIto e de transporte:

- Política de defesa comerCIai. O obJetiVO desta políltca e o de estabelecer

uma proteção adequada à produção, ao mvesllmento e ao emprego no País,

- Política de ação negociaI. Nesta area o objetIvo fundamental e superar a

cultura de acomodaç~ dIante da ação externa agressIva, transformando a pasSIVIdade

naCIOnal em uma ação estrateglca estruturada em três pontos. (I) ação negOCiaI externa

sustentada numa VIsão hegemô",ca de Nação. como projeto de longo prazo para O

desenvolVImento econômiCO, (u) efiCiente sIstema de captação e dlssemmnç.lo de

IOfonnações para os negocJQs mtemaClOnalS no tocante a legIslação. investimentos.

tecnologias e comerc1O; e (liI) política pro-auva de promoção comerCiai

Esses são os marcos que devenam preSIdir a onentação de uma polttlca de

comércIO extenor em um pais em desenvolVImento para manter um regIme de abertura

econômica face aos crescentes compromissos de integração regional.

Esses são também os parâmetros que deve liegUlr uma leI de comércIO

extenor para o Brasil de hoje No entanto. deVido a competênCIa pnvauva do PreSidente da

Repúbhca para projetos de lei que tratem da admmlstração pubhca, tivemos de abdIcar de

propor os aspectos que escapam a nossa ImClallva FIzemos a nossa pane Cumpre o! quem

tem o poder de iniCiativa em outras áreas complementar o que 101CUlInos

Este é o projeto que oferecemos à discussão dos nobres pares, esperando

deles o apOIO, da SOCIedade, espeCialmente das classes empresariais e trabalhadoras, a sua

Insutuclonal e
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTIJDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI COMPLEMENTAR N" 70. DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991

INSTITUI CONTRIBUIÇÃO PARA
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL. ELEVA A ALÍQUOTA DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO DAS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

Art.l" Sem prejUízo da cobrança das contnbulções para o Programa
de Integração SOCtal - PIS e para o Programa de Formação do Patrtmômo do
ServIdor Púbhco - PASEP. fica mstlt\llda contnbutção SOCIal para
tinanclamento da Segundade SOCIaL nos lermos do mClso ( do art 195 da
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ConstituIção Federal. devIda pelas pessoas JUrídICas, inclusIVe as a elas
equIparadas pela legislação do Imposto sobre a Renda, destinadas
exclusivamente às despesas com atividades-fins das áreas de saúde,
preVidêncIa e asSistêncIa social.

Art.2° A contnbUlção de que trata o artIgo anterior será de dois por
cento e incIdIrá sobre o faturamento mensal, assim conSiderado a receita
bruta das vendas de mercadonas, de mercadonas e serviços e de serviço de
qualquer natureza.

Paragrafo umco Não Integra a receita de que trata este artigo, para
efeito de deterrmnação da base de calculo da contribuIção. o valor:

a) do Imposto sobre produtos industrializados. quando destacado em
separado no documento fiscal.

b) das vendas canceladas, das devolvIdas e dos descontos a
qualquer titulo concedidos incondIcionalmente

LEI COMPLEMENTAR N° 7, DE 7 DE SETEMBRO DE 1970

INSTITUI O PROGRAMA DE
INTEGRAÇÃO SOCIAL. E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art I° E Instituido, na forma prevIsta nesta Lei, o Programa de
Integração SOCIal, destinado a promover a Integração do empregado na vída e
no desenvolvunento das empresas.

§ 1° Para os fins desta LeI. entende-se por empresa a pessoa
jundica. nos termos da legIslação do Imposto de Renda, e por empregado
todo aquele assim defimdo pela Legislação Trabalhista.

§ 2° A partiCipação dos trabalhadores avulsos. assim defimdos os
que prestam servIços a dIversas empresas. sem relação empregatícIa. no
Programa de Integração SOCIal. t'ar-se-á nos termos do Regulamento a ser
baixado, de acordo com o art II desta LeI

Art 2° O Programa de que trata o artIgo antenor sera executado
mediante Fundo de PartIcIpação. constltuido por depósitos efetuados pelas
empresas na Caixa Econômica Federal

Parágrafo úDico A Caixa Econômica Federal poderá celebrar
convêmos com estabelecImentos da rede bancaria nacIOnal. para o fim de
receber os deposJlos a que se refere este artigo

LEI COMPLEMENTAR N' 8 - DE 3 DE
DEZEMBRO DE 1970

Institui O Programo. de Formação do
Patrimónzo do Serv~dor Público e
dá outras provldencias.

O Presidente da República
Faço sabel' que o Congresso Na

cional decreta e eu s:mCl0no a se
gwr..te Lei Complementar:

Art. la E' instituido. na forma. pre
vista nesta Lei Compiementar, o pro
grama de Formação do Patnmõmo do
SerVIdor Público.

Art. 20 A União. os Estados, os Mu
mcipios, o DistrIto Federai e os Te'!'
ritOrlos contribull'ão para o Progra
ma, mediante recolhimento mensal ao
Banco do Banco do Brasil das segUin
tes parcelas:

r - Uniã.o
1% (um por cento) d:ls receitas

correntes efetivamente arrecaciadas.
ueduZidas as transferênCIas feitas :lo
outras entidades da Admimstraç:io

Pública, a partir de l' de Julho de
1971: 1.5% (um e melO por cento,
em 1972 e 2% (dois por cento) no
ano de 1973 e subseqüentes.

rI - Est:l.dos, Mumclpi0s. Distr~

to Federal e TerrltorlOS:

a) 1% (um por cento) das receitas
correntes propnas, dedUZidas ~1.5

transferências feItas a outras enttda
cies da Administração Púbhca. a par
tir de la de julho de 19i1; 1.5':"0 (um
e meio por cento) em 197~ e 2'.õ (dOiS
por cento) no ano de 1973 e subse
quentes;

b) 2':;, (dois por cento) das tr:lmõ
Cerêncil1.s recebidas do Governo à~\

União e dos Estados através do Fun
cio de Participações dos Estados, Dis
trito Federal e Mumciplo5, a partir
de l' de julho de 1971.

Paragrafo Úmco, Não recairá, em
nenhuma hlpõtese, sobre as transfe
rEmcias de que trata este artigo, ma.is
de uma contribuição.

..••..•.•..•.•••.•.•..•...........•.............•.......
..••••••••..•••••.••........•...........................
LEI N° 5.143, DE 20 DE OUTUBRO DE 1966

INSTITUI O IMPOSTO SOBRE
OPERAÇÕES FINANCEIRAS. REGULA A
RESPECTIVA COBRANÇA, DISPÕE
SOBRE A APLICAÇÃO DAS RESERVAS
~ONETARIAS ORIU!\'OAS DA SUA
RECEITA. E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. lO O Imposto sobre Operações Fmancelras inCIde nas operações
de crédito e seguro, realizadas por instituIções tinancelras e seguradoras, e
têm como fato gerador

I • no caso de operações de credito, a entrega do respectlvo valor ou
sua colocação à dispOSIção do mteressado.

11 - no caso de operações de seguro, o recebImento do prêmiO.

Art. 2° Constltulra a base do Imposto
I • nas operações de credito. o valor global dos saldos das operações

de emprestlmo, de abertura de credito, e de desconto de titulos, apurados
mensalmente.

11 - nas operações de seguro, o valor global dos prêmIOS recebidos
em cada mês

LEI N° 8.402, DE 8 DE JANEIRO DE 1992

RESTABELECE OS INCENTIVOS FISCAIS
QUE MENCIONA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° São restabeleCidos os segumtes incentivos fiscaiS.
I - incentivos a exportação decorrentes dos regImes aduaneiros

especllus de que trata o art 78, inCISOS I a 11I, do Decreto-LeI nO 37, de 18 de
novembro de 1966:

II - manutenção e uttlização do crédito do Imposto sobre Produtos
Industrializados relativo aos insumos empregados na industrialização de
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produtos exportados, de que trata o art.5 do Decreto-Lei n° 491, de 5 de
março de 1969:

III - credito do Imposto sobre Produtos Industnahzados mCldentes
sobre bens de fabncação nacIOnal, \ldqumdos no mercado mtemo e
exportados de que trata o art I. incIso l~ do Decreto-Lei n° I 894, de 16 de
dezembro de 1981:

IV - Isenção e redução do Imposto sobre a Importação e Imposto
sobre Produtos Industnahzados, a que se refere o art.2, incisos [ e n, alíneas
"a" a "r', "h" e "j", e o art 3 da LeI nO 8 032, de 12 de abnl de 1990,

V - Isenção e redução do Imposto sobre a Importação, em
decorrência de acordos mtemacioOlus firmados pelo Brasil.

VI - Isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados lli\
aquiSIção de produto nacional por LOjas Francas, de que trata o art. 15. § 3°.
do Decreto-LeI nO I 455. de 7 de abril de 1976, com a respectlva manutenção
e utlllzação do credito do Imposto re[atlvo aos msumos empregados na sua
mdustna1ização:

VII- Revogado pela LeI na 9 532, de [0/1111997.
VIII. Isenção do Imposto sobre Produtost'lndustnalízados incidente

sobre aeronaves de uso militar e suas partes e peças, bem como sobre
material béhco de uso pnvatlvo das Forças Annadas, vendidos à Umão, de
que trata o artJ-ªª Lei nO 5.330, de 11 de outubro de 1967;

IX. Revogado pela Lei na 9.430 de 27/12/1996;
X - Isenção do Imposto sobre a Renda na Fonte incidente sobre as

remessas ao extenor de Juros deVIdos por finanCIamentos à exportação, de
que tral!!!! o art. I do Decreto-Lei n° 815, de 4 de setembro de 1969, com a

redação dada pelo art.87 da LeI n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985. e o
art [[ do Decreto-LeI nO 2303, de 21 de novembro de 1986;

XI - Isenção do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguro. ou Relativas a Títulos ou Valores Mobdiànos inCIdente sobre
operações de fmanclamento reahzadas mediante emissão de conheCImento de
depÓSIto de "warrant" representativo de mercadonas depOSItadas para
exportação em entrepostos aduaneiros, de que trata o ar!. I do Decreto-LeI n°
I 269, de 18 de abnl de 1973.

XII - Isenção do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguro. ou Relatlvas a Titulos ou Valores rvlobtliànos mCldente sobre
operações de fmanclalI1ento realIZadas por meIo de cedula e nota de crédito á
exportação, de que trata o art.2 da Lei nO 6313. de 16 de dezembro de 1975

XIII - Isenção do ~mposto sobre Operações de Crédito, Câmbio' e
Seguro, ou Relativas a Tltulos ou Valores Mobiliànos incidente sobre
operações de câmbio realízadas para o pagamento de bens Importados. de
que trata o art.6 do Decreto-LeI n° 2.434. de 19'de maIo de 1988:

XIV - não mCldêncla da ContribUIção para o Fundo de Investimento
SOCIal - FINSOCIAL sobre as exportações. de que trata o ar!. I § 3° do
Decreto-Lei nO I 940. de 25 de maIO de 1982. ' •

XV - Isenção do .[mposto sobre Produtos [ndustnallZados para as
emb~cações com a respectlva manutenção e utilização do crédito do Imposto
relatIVO aos msumos empregados na sua mdustnalização, de que trata o § 2°
do an 17 do Decreto-LeI n° 2.433, de 19 de maio de 1988 com a redação
dada pelo Decreto-Lei n° 2.451, de 29 de julho de 1988. '

§ I° É Igualmente restabelecida a garantia de concessão dos
mcenllvos tiscals à exportação de que trata o art.3 do Decreto-Lei nO I 248,
de 29 de novembro de 1972. ao produtor-vendedor que efetue vendas de
mercadonas a empresa comerCIal exportadora. para o fim especifico de
exportação. na torrna prevIsta pelo art 1do mesmo dIploma legal.

§ 2° São extensIvos às embarcações. como se exportadas fossem,
IDCIUSIVe às contratadas, os beneticlos tiscals de que tratam os mClsos I a V
deste artIgo

LEI N° 5.627, DE }O DE DEZEMBRO DE 1970

DISPÕE SOBRE CAPITAIS MÍNIMOS
PARA AS SOCIEDADES SEGURADORAS E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art 9° Não serão concedidas autonzações para funCIOnar às
. SOCIedades de Seguros de cujo capItal partIcIpem pessoa Jurídica de dueito

público, empresas públicas, sociedades de economia mista ou fundações
vinculadas ao Poder Público Federal, estadual ou municipal.

Parágrafo único. Excepcionalmente, e em prazo não superior a um
ano, prorrogável por uma única vez e por igual prazo, e a critério da SUSEP,
poderá ser autonzada a transferênCIa de controle acionàno de sociedades de
seguros às pessoas jurldicas mdlcadas neste artIgo.

"I'arál{t'aJo ún,eo com redação dada pela Med,da I'raVl.,Úrta n" 19-10-li. de
OMJl2000

• HaVIa aqui os §§ 1° e 2°, que dIZiam:
"§ 1° Não será igualmente autonzada a transferência do
controle acionário das SOCiedades de seguros às pessoas
jurídICas mdicadas neste artIgo.
" Prtm"M. parú",rafi. úmco pa.",adlJ a § I pela I.e, n" 7.682, de
0212191111.
li 2" A vedação prevIsta no "caput" deste artIgo aplIca-se
também aos pedidos de regIstro de Sociedade Corretora de
Seguros de que tmta o art 122 do Decreto-Lei nO 73, de 21 de
novembro de 1966.
"§ 2" acre.,c.do pela I.e. n" 7.682, de fl2 12 1988 ..

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

LEI N° 3.244, DE 14 DE AGOSTO DE 1957

DISPÕE SOBRE A REFORMA DA TARIFA
DAS ALFÂNDEGAS. E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

CAPiTULO I
DA INCIDÊNCIA

Art I° Está sujeita ao Imposto de Importação a mercadona
estrangeira que entrar em temtório nacIonal.

§ 1° Não se aplicará o dISposto neste artIgo à mercadona estrangeira
destmada a outro pais, em trânSitO regular pelo temtóno nacional, trafegando
por via usual ao comércIO mtemaclOnal

§ 2° Considerar-se-á igualmente entrada no temtóno nacIOnal. para
os efeitos deste amgo, a mercadona manifestada, CUja falta for apurada no
ato .de .descarga ou de conferênCIa do manIfesto. sem preJuÍZo das sanções
cablvels.

CAPiTULO 11
DA ALÍQUOTA

Art. 2° O Imposto sobre a Importação será cobmdo na forma
estabeleCIda por esta LeI e pela Tanfa AduaneIra do Brasil. por meIo de
allquota "ad valorem" ou especitica. ou pela conjugação de ambas.

... Artl~(). n,·upuJ", (:om redaçào duda pelo Decreto-I.el nU 2 -13-1. úe 19 de mU/lJ

de 1988.
Parágrafo úmco. A alíquota especitica poderá ser determmada em

moeda nacional ou estrangeIra, podendo ser alterada de acordo com o
disposto no art 3, modIficado pelo art.S do Decreto-Lel n° 63, de 21 de
novembro de 1966, e pelo art. I do Decreto-Lei nO 2.162, de 19 de setembro
de 1984.

• Parágrafo com redação dada pelo Deere'o-I.e. n" 2.-lJ4. de 19 de maIO de
1988.

DECRETO LEI N° 914, DE 7 DE OUTUBRO DE 1969

ALTERA DISPOSIÇÕES DA LEI N" 5 143,
DE 20 DE OUTUBRO DE 1966, QUE
REGULA A COBRANÇA DO IMPOSTO
SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° Os artIgos 4°.5°,7° e 9° da Lei n] S.143, de 20 de outubro de
1966, passam a vigorar com a seguinte redação:
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..An.4° São contribumtes do imposto os tomadores de crédito
e os segurados"

"Art 5° São responsáveis pela cobrança do imposto e pelo seu
recolhimento ao Banco Central do Brasil, ou a quem este
determmar, nos prazos tixados pelo Conselho Monelano
NacIonal'
I - nas operoções de crédito, as IDStltuições financeiras a que se
refere o art. 17 da Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
11 - nas opemçõcs de seguro. o segurador ou as insútulções
financeiras a qu~m este encarregar da cobmnça dos prêmios"

"Art.?O A mstltuição financeiro ou seguradora, que, antes de
qualquer procedimento tiscal. recolher espontaneamente o
Imposto tora do prazo previsto, ticará sUjeita á multa de 20%
(vinte por cento) do Imposto, a qual será Incluída na mesma
gula correspondente ao tributo, sem necessidade de
autonzação ou despacho.
Parágrafo úmco. O pagamento do imposto, sem a multa a que
se refere este artigo, imponarâ na aplicação das penalidades do
ar!. 6."

·'Art.9" O Conselho Monetáno Nacional baIXara normas para
execução do presente Decreto-Lei estabelecendo IRclusive o
processo fIScal aplicável ás controvérsias a respeito do
Imposto.

§ I°Enquanto não for expedida a regulamentação de que trata
este artigO, aphcar-se.ão as normas de processo fiscal relatiVas
ao Imposto sobre Produtos Industnalizados
§ 2° O julgamento dos processos contradltónos caberá:
I - em primeira instância, ao órgão ou autoridade que o
Conselho Monetáno NaCIonal deSIgnar:
li - em segunda instância, ao TerceIro Conselho de
Contribuintes."

DECRETO-U:~ N° 73, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966

DISPÕE SOBRE O SISTEMA NACIONAL
DE SEGUROS PRIVADOS, REGULA AS
OPERAÇÕES DE SEGUROS E
RESSEGUROS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO I
INTRODUÇÃO.

Art. 1° Todas as operações de seguros privados realIzados no Pais
ficarão subordlltlidas ás disposições do presente Decreto-leI.

Art. 2° O controle do Estado se exercerá pelos órgãos instituídos
neste Decreto-Iei, no interesse dos segurados e beneticlános dos contratos de
seguro

DECRETO-LEI N° 37, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966

DISPÕE SOBRE O IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO, REORGANIZA OS
SERVlÇOS ADUANEIROS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

TÍTULO I
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO

CAPITULO I
INCIDÊNCIA

Ar! 1° O Imposto sobre a Importação inCIde sobre mercadona
estrangeira e tem como fato gerador sua entrada no Temtono NacIOnal.

• Arlll!iJ, "C.UPUI" tom redaçiio uuda pelo J)ecreuJ-/.ftl nU 2./72. de I)] 9 1988.
§ I° Para tins de inCidênCia do unposto. conslderar-se-á também

estrangeIra a mercadona nacional ou naCIonalizada exportada que retomar
ao País. salvo se

a) enViada em consIgnação e não vendida no prazo autonzado.
b) devolvida por motivo de defeito tecRlco. para reparo ou

substituição.
c) por motivo de modificações na Sistemática de Importação por

parte do país Importador:
d) por motivo de guerra ou calamidade púbhca.
e) por outros tiltores alheiOS á vontade do exportador.
* § 1° acresCIdo pelo Decreto-LeI n° 2 472. de 0119/1988.
~ 2° Para efeito de ocorrênCia do fato gerador, conslderar-se·á

entrada no Territóno Nacional a mercadona que constar como tendo SIdo
importada e cUJa falta venha a ser apurada pela autondade aduaneira

• IJuráJ{rujo umu} renumerado pura ~. 2n pelo Decreto·Lel ,," 2.-172. de
Ol919HH

§ 3° Para fins de aplicação do disposto no § 2° deste artIgO, o
regulamento poderá estabelecer percentuais de tolerânCIa para a falta apurada
na importação de graneis que, por sua natureza ou condições de manuseio na
descarga, estejam SUjeitos á quebra ou decréscimo de quantidade ou peso.

• § j"ucre.fCido pelo Decreto-I.ei n" 2..172. de OI 9 1988.

DECRETO LEGISLATIVO N° 30, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1994.

APROVA A ATA FINAL DA RODADA URUGUAI DE
NEGOClAÇOES COMERCIAIS MULTILATERAIS DO
GATT, AS LISTAS DE CONCESSOES DO BRASIL NA
AREA TARIFARIA (LISTA 1I1) E NO SETOR DE
SERVIÇOS E O TEXTO DO ACORDO
PLURILATERAL SOBRE CARNE BOVINA.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, HUMBERTO
LUCENA. Presidente do Senado Federal. nos lermos do an. 48. item 28 do Regimento
Interno. promulgo osegumte

O CONGRESSO NACIONAL decreta.

An. 1° Silo aprovadas a Ata Final da Rodada Urugwu de NegOCiações
ComerCIaIS MultilateraiS do Acordo Geral de Tanfas e Comercio (GAm, as listas de
concessões do Brasil na arealanfána lLlSta 1I1) e no setor de semços e o texto do
Acordo Plunlateral sobre Carne Bovma.

Paragrato Unlco. São sUjeItos à apreciação do Congresso NaCional qU81squer
atos que resultem em reVisão dos acordos menCIonados no caput deste anlgo, ou que
acarretem encargos ou compromISSos gravosos ao patrImônio nacIonal, nos termos do
an. 49. I, da Constituição Federal.

Art. 2° Cabera as ComISsões TécRlcas Permanentes da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal o acompanhamento e fIScalização da execução dos
acordos preVIstos neste decrelo leglStatlvo para. oportunamente, apresentar sugestões e
propostas ao Congresso NaCional.

Art. 3· Este decreto legISlatiVO entra em vigor na data de sua publtcação.

Senado Federal, 15 de dezembro de 1994

SENADOR HUMBERTO LUCENA
Presidente do "enado Federal
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DECRETO LEGrSL:..TIVO '\' 66 DE 19~1

,",pro\ D o c~'uo do l"atod\J de .\tl,Jn~tl·

atou '~'~fJ tumado PI!/fJIII P'~n1pol.nC:IDrlfU

riU!! tidH'mos d:1 n~PUD'It:tJ ,. ...dltrIJUu ao
Hrtu,' ".:I Iflf"ublrl' -\rCPllunu d:l RIlPu
11111::1 dtJ lJlJlrvllI d::J Hf!puhlu,,J d.:J ClJ/llrn'
IH:1 d.l RCPUlll'C:1 dd Chll... d.1 RII"ubllL<I &lu
I'.f,u:JcJ/.Ir d,,, E:'I:Jdos Lo nlatl~ \ll''CIC'tJnos
,h H"'PUDIII.;J QfI P Ir:JJ:U.1I a:r Rt'publ,UI dlJ
l'~ru l.llJ ft~uubhc:' Um:nl;! do t,.nunult c
&JoJ R...publ".~ c'", \ ...nt'.tu....OJ ... 12 dI! .flC':lCCoI
,I... 19i:1cJ

-\ct. 1:' E nprovado O texto do Trntado de Montevldeu 1980. firo
mado pelos PlenlpotenclOrlOs dos Governos da Repubhca Fedorattv:'
do BrasIL diJ. Repubhc:l Ar,;-entlOil. da Republica da BolíVID.. da Repu
bhca da Colõmbla. da Repubhca do ChIle. da Republiea do Equador.

dos Estados Unidos MexIcanos da Republlca do ParaguaI. da :e~~It.
ca do Peru. da Republlca Oriental do Uruguai. e da Republtcll a ene·
zuela 3 12 de agosto de 1980 ,-

-\rt .!. este Det.reto L~~19I..1l.1\o entri1r::l. em "'Iuor na data de SUl)

pubhLa,\.J.O
"5en3do FederõJl llJ de no\emDro o.e t9~1

SE;\; ... DOR J ~RBAS P -\SSARINHO
Presidente

DECRETO LEG1SLATIYO:-;' I~;. DE 19~1

-\l"ro\.:I rJ te'(to dD Tr:naao p:lnll a
Cun:tWU/t',J" ae um \11.',.1:.:200 Comum ltntn
,3 Re!puollC:l "'t>oero1u\':I do Sr:Jsd 01 Repu
.,IrLól ~fI:t'"tln:J .3 R...publu•.:J co p:Jr:Jl(Utu •
oi Rt'puIJlu.~ ()t1ent:J1 dfJ trur.lAI IIrmado
..m "':.~un(':fo t'- lb de m::l";O CI! 19!f1

o CONGRESSO :-: ...CIO:-:AL decreta
~rt. l~ E ilpro",ndo o texto do tr:1t:ldo p:lta a constltu1C;:âc

de um :Mercado Comum entre n. Repuol1ca f~det'3.t\\"a do Brasll.
a Republtca' Ar~entlna. a Republlca 00 ParaguaI e a Repubhca
Orlenta~ do Uru~.n. firmado em Assuncào. em 26 de marc;o de
1991

Pnrap;rafo unico São sUJeltos a aprovacilo do Con"tesso
~aclonal qUõllsquer atos Que po::.so.m resultar em revlsi10 do pre·
sente tro.tado. bem como quo.lsquer :llUStes complementares que.
nos termos do an 49. InCISO I da Constltulc~O rederal acarre·
tem encargos ou comproml'i::os ~rél"OSOS ao p:ltrlmõmo naClO·
nal

-\rt.:!" E~te decreto h~kt'I~latlvo ~ntr~ em 'Hror na d.no. de
sua puhllcacáo

S~nado Federal :15 de ....lembro d~ 1991

"E'I"'OOR ~l-\L RO BE~E\'lDES

Pre!:ildt!ntt!

DECRETO N° 2.498, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1998'

DISPÕE SOBRE A APLICAÇÃO DO
ACORDO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO
DO ARTIGO VII DO ACORDO GERAL
SOBRE TARIFAS E COMÉRCIO • GATI
1994

Art. l° Na aphcação do Acordo sobre a Implementação do ArtIgo
VIl do Acordo Geral sobre Tanfas e ComérCIO - GATI 1994 (Acordo de
Valoração AduaneIra) deverão ser observadas as dispOSIções constantes do
presente Decreto.

Art 2° Do controle do valor aduaneIro
Toda mercadona submetida a despacho de Importação está sUjeita

ao conrrole do correspondente valor aduanerro
§ I° O conrrole a que se refere este ArtIgo consIste no procedimento

de venficaçào da conforImdade do valor aduaneITo declarado pelo
Importador as regras estabeleCIdas pelo Acordo de Valoração Aduanerra.

§ 2° O controle do valor aduaneIro declarado será realizado de
fonna seletiva. no despacho de Importação OU na revlsào aduaneIra.

§ 3° O controle a que se refere este artIgo será efetuado segundo
cntérios estabelecIdos conjuntamente pelos MimsU'os de Estado da Fazenda
e da Indústrla. do ComérCIO e do Tunsmo

§ 4° Os produtos que sejam objeto da investigação prevista nos
Decretos ns I 488. de Ii de maIo de 1995. I 602. de 23 de agosto de 1995, e
1751. de 19 de dezembro de 1995. serão mcluídos na seleção para
comprovação do valor aduaneIro declarado a que refere o art.3 deste Decreto

DECRETO N° \.355, DE 38 DE DEZEMBRO DE 1994

PROMULGA A ATA FINAL QUE
INCORPORA OS RESULTADOS DA
RODADA URUGUAi DE NEGOCIAÇÕES
COMERCIAIS \otULTILATERAIS DO
GATI.

An.I O A Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai
de Negocíações ComercIais MultilateraiS do GATI, apensa por cópia ao
presente Decreto, será executada e cumprida tão intelf8lllente como nela se
contém.

Ata Final em que se Incorporam os Resultados da Rodada Uruguai de
Negociações ComercIais MultilateraIS

- Acordo Constitutivo da Orgamzação MundIal de ComérCIO

ANEXO I
ANEXO IA

- Acordos MultilateraiS sobre o Comércio de Bens

• Acordo sobre a Implementação do art 6° do Acordo Geral sobre Tanfas e
ComérCIO I994

PARTE)
...............U ••••••••••••U ••••Uh: ~ .

An. 6° TocIas as partes interessadas em uma investigação
"antidumping" deverão ser postas ao corrente das infonnllÇÕes requeridas
pelas (ilegível) e ter amplll oponumdade de apresentar, por escnto. todas as
provas que consIderem relevantes com respeito à investigação em apreço.

a) exportadores ou produtores estrangeiros que recebem
questionános destmados a uma investigação "antidumpmg" deverão dispor
de pelo menos 30 días para respondê-los.OS) Deverão ser devidamente

- "consIderados pedidos de prorrogação do prazo miclal de 30 dias e. caso'
demonstrada sua necessidade. tal prorrogação deverá ser autonzada sempre
que exequivel:

(15) (ilegível) principio geral. a data-hmite para os exportadores
devera ser contada a partIr da data de recebImento do '(Ilegível). que, para
essa finalidade, deverá ser considerado como recebido uma semana após a
data na qual a correspondênCia fOI enVIada ao implicado ou transmitida ao
representante diplomatico competente do Membro exportador. ou. (ilegível)
de lerntóno-membro da OMC com poder alfandegário próprio. ao
representante oficial do temtôrio exportador.

b) reservado o direito de requerimento de confidencialidade para as
infonnações prestadas, as provas apresentadas por. escrito por uma pane
interessada serão prontamente colocadas à disposição das outtas partes
interessadas que estejam participando da investigaçilo;

c) tão logo imciada uma IRvestigaÇl1o, as autoridades deverio
tornecer o texto completo da petição escritá que lhes tenha sido dirigida por
determmação do paragrato I° do an.S aos exportadores conhecldos(l6) e as
autoridades do Membro exponador e deverio. caso requeridas. colocá-lo li
disposição das outras panes Interessadas envolvidas na investigação. Será
levado na deVida conta o requenmento de proteção de confidenclalidade.
como se encontra disposto no parágrafo 6°. .

(16) Fica entendIdo. no caso de o número de exportadores
envolvidos ser espeCialmente alto, que o texto completo de petição escrita
seja, alternativamente. fornecido apenas às autoridades do Membro
exponador, ou a asSOCIação comercial correspondente. .

3 • Ao longo dos investigaçiles "antidumping", todas os partes ,
Interessadas devem dispor de completn possibilidade de defesa de seus
Interesses. Para essa finalidade, as autoridades deverão. coso assim
requendas. propIciar oponunidade para que todas os partes interessadas
possam encontrar-se com aquelas partes que tenham interesses antagônicos,
de fonna a que mterpretações opostas e argumentação contrária possam ser
expressas. O propiciamento de tais oponunidades deverá levar em
consideração a necessidade de ser \)reservadll. a confidenctalídade e a
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convemêncla das partes. Não devera' existir qualquer obrigatonedad: de
comparecimento a tais encontros e ausêncIa de qualquer parte não po~era ser
usada em prejuízo de seus Interesses. As partes Interessadas dever~o ter o
direito. se devidamente Justificado, de apresentar Informações adicionaIs
oralmente.

4 - As autondades deverão conSiderar Informações fornecidas
oralmente, conforme previsto no paragrato 2°, somente no caso de as mesmas

serem reproduzidas subseqüentemente por escnto e colocadas à dISposição
das outras partes interessadas, conforme o disposto no subparágrafo 2.b.

5 - As autondades deverão, sempre que possível, atempadamente
oferecer oportumdade a todas as partes interessadas para que examinem toda
e qualquer mformação relevante para a apresentação de seus casos, desde que
não seja confidenCiai. conforme definido no parágrafo 6°, e que seja utilizada
pelas autondades em investigação "antldumplIlg". Da mesma forma, as
autoridades deverão oferecer oportumdade para que as partes Interessadas
preparem apresentações com base em mais Informações. .

Qualquer Informação que seja confidenCial por sua propna natureza
(por exemplo, no caso da Informação cUJa revelação dana su,bstanclal
vantagem competitiva a um competidor ou daquela que tena efeito
substanCialmente negativo sobre a pessoa que a está prestando (Ilegivel)
sobre a pessoa que forneceu a mformação àquela que a está prestando) ou
que seja fornecida em base confidenCial pelas partes de (Jlegive\)
investigação devera desde que bem fundamentada ser tratada como tal pelas
autondades. Tal informação não devera ser revelada sem autonzação
específica da parte que a fomeceu( 17).

(17) Os membros estão conscientes de que, no temtóno de alguns
dos Membros, poderá ser necessáno revelar uma Informação da obediênCia a
medida cautelar exarada em termos mUito precisos

a) as autondades deverão requerer ás partes Interessadas que
forneçam mformações confidenCIaiS a entrega de resumos ostensIvos das
mesmas. TaIS resumos deverão conter pormenonzação suficiente que permita
compreensão razoavel da substância da informação fornecida s~b

confidencialldade. Em clfcunstâncias excepcionais, aquelas partes poderao
indicar que tal informação não ê suscetlvel de resumo Nessas cirCunStânCias
excepcionaiS. devera ser fornecida declaração sobre o porquê de o resumo
não ser possível:

b) se as autondades conSiderarem que uma informação forneCida
sob confidencialidade não traz plenamente justificado tal caráter. e se o
fornecedor da Informação não estiver disposto a tomá-la pública ou a
autonzar sua revelação quer na totalidade, quer sob forma resumida, as
autoridades poderão desconsiderar tal informação, a menos que lhes possa

. ser demonstrado, de forma convincente e por fonte apropnada, que tal
, informação é correta( 18).

(18) Os Membros acordam em que não se deve recusar
arnltranamente os pedidos de confidenclalidade.

Salvo nas circunstâncias previstas no parágrafo 10, as autondades
I deverão, no curso das investigações, certificar-se de que são corretas as
Informações forneCidas pelas partes sobre as quais aquelas autondades
basearão suas conclusões

Com o proposito de venficar as Informações forneCidas ou o de
obter pormenores adicionaiS. as autondades poderão realIZar investigações
no temtóno de outros Membros na medida de suas neceSSidades. desde que.
para tanto. obtenham autonzação das empresas envolVidas. notifiquem os
representantes do Governo do Membro em questão e quc este não. apresente
objeção a Investigação. Serão aplIcados ás investigações realIZadas no
temtono de outro Membro os procedImentos descntos no Anexo I

Reservado o direito de requenmento de confidencialIdade para as
Informações prestadas, as autondades deverão tomar acesslvels os resultados
de quaisquer investigações dessa natureza, ou permltlf sejam revelados esses
resultados de acordo com o disposto no paragrafo 11, ás empresas de que se
ongin~. e poderão tornar tais resultados Igualmente acessivels aos
peticionários

10 - Nos casos em que qualquer das partes Interessadas negue
acesso á informação necessaria ou não a forneça dentro de penodo razoavel.
ou amda Interponha obstáculos de monta a Inve'stigação, poderão ser
formulados Juízos preliminares e finaiS. atirmallvos ou negativos, com base
nos fatos disponíveiS Será observado o disposto no Anexo l[ para a
aphcação deste parágrafo. .

1i - Antes de formular Juízo defimtlvo, as autondades deverão
Informar todas as partes Interessadas sobre os fatos essenciais sob J~lgamento

que formam a base para a deCisão de aplicar ou não medidas defimtlvas Tal
Informação deverá ocorrer com anteCipação sufiCiente para que as partes
possam defender seus Interesses.

12 - Por pnnclplo geral. as autondades deverão dete~lIIar a
margem indiVIdual de "dumplng" para cada exportador ou produtor slIlgular
conheCido do produto sob investigação No caso em que o número de
exportadores. produtores, Importadores ou tipoS de produtos sob lIIvestlgação
seja lão grande que tome Impraticável tal determlIlação, as autondades
poderão lcrnltar-se a examinar quer um número razoável de p~es

Interessadas ou produtos, por meio de amostragem estatisticamente vahda
com base nas Informações dispomvels ás autondades no momento da
seleção, quer o maior percentual razoavelmente mvestlgável do volume de
exportações do pais em questão.

13 a) Qualquer selecão de exportadores, produtorcs. Importadore~

ou tipOS de produtos que se faça ao abngo do parágrafo 12 sera
prefenvelmente efetuada após consulta aos exportadores, produtores ou
Importadores envolVIdos e obtenção de sua anuênCia

b) No caso de-as autondades terem limItado seu exame segundo o~
dIsposto no paragrafo 12. elas deverão. não obstante, determinar a margem
indiVidual de "dumplng" para cada exportador ou produtor individual que
não tenha Sido iniCialmente incluido na seleção. mas que venha a apresentar
a necessána Informação a tempo de que esta seja conSiderada durante o
processo de investigação. com exceção das situações e que o número de
exponadores ou produtores seja tão grande que a análise de casos indiViduaiS
resulte em sobrecarga despropositada para as autondades e Impeça a
conclusão da investigação dentro dos prazos prescntos Não deverão ser
desencoraJadas as respostas voluntarla~

14 - Para as finalidades deste Acordo. considerar-se-ão "partes
Interessadas"

a) exportadores ou produtores estrangelfos ou Importadores de um
produto obJ eto de investigação. ou asSOCiação comerCial ou empresanal. das
quaiS a maIOria dos membros seja de produtores, exportadores ou
Importadores de laI produto.

b) o Governo do Membro e'(ponador. e
cl o produtor do SimIlar nacional no Membro Importador. ou

asSOCiação comerCial ou empresarial na qual a malOna dos membros produz
o SimIlar naCional no tcmtono do Membro Imponador

Nota
Essa lista não ImpedIrá que os Membros Incluam como interessadas

na investigação outras partes, naCIOnaIS ou estrangeiras. além daquclas
menCIOnadas aCIma

15 - As autondades deverão oterecer oportumdade para que os
usuános industriais do produto objeto de investigação e as orgamzações de
consumidores mais representativas. nos casos em que o produto é
habitualmente vendido no vareJO, possam fornecer Informações sobre
"dumplng", dano e causalidade penmentes à investigação

16 - As autondades levarão na deVida conta quaisquer dificuldades
encontradas pelas partes Interessadas no forneCImento das mformações
soliCitadas, em especml as pequenas empresas, e deverão proporcIonar toda a
asSistênCia possivel.

17 - Os procedImentos estabeleCidos aClfna não têm por objetivo
Impedir as autondades de um Membro de agir com presteza em relação ao
inicio de uma Investigação, a determinação de conclusões prellmmares ou
finaIS. quer afirmativas, quer negativas. ou de estabelecer medidas
provisórias ou finaiS de acordo com as dIsposiçõeS pertmentes deste Acordo.

INDICAÇÃO N° 716, DE 2000
(DO SR SÉRGIO CARVALHO)

Sugere ao Poder ExecutiVO, por IntermédiO do Mlnlsténo de Minas e Energia, que
detarmlne à AgênCia NaCional de Energia Elélnca - ANEEL a realização de estudos Visando
à revogação da concessão para o aproveitamento hldroeletnco do no Malgaço, no
MUnicípiO de Pimenta Buano, no Estado de Rondônia

(PUBLIQUE-SE ENCAMINHE-SE)

Excclentlsslmo Senhor MlIIlstro de Minas e Energia:.

Baseado na legislaçãO então em vigor. o Departamento
NaCIonal de Águas e Energia Elétnea - DNAEE instruIU e esse Mirustério
outoraou à ELETROGOES a conc:ssão para o aproveItamento hidroelêtrico
do no'"Melgaço, no Munlclplo de Plfnenta Bueno. no Estado de Rondônia.
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Passados já quase dois lustros. o potencial jaz
Ul8proveitado, com imediato e mdlscutivel prejuizo da população não só de
Pimenta Bueno, como todo o Estado de Rondônia, que necessita de toda a
energia elétrica que se possa aí gerar para garantir que seu desenvolvimento
acompanhe o ntmo e a expressão alcançada pelo restante do País.

Nada temos contra a aludida concessionária senão o fato
de não ter. até hOje, iniciado as obras que imputamos mdispensaveis ao bem
estar de Pimenta Bueno e, como dissemos aCima. a tranqtll1idade de Rondônia.

Possa o estudo. que ora sohcltamos. resultar em
cancelamento da concessão e reahzação Imediata de nova hcitação ou,
alternativamente, impor à concessIOnária atual o miclo unediato das obras e
conseqúente aproveitamento do potenCial hldroelélrico daquele no

"LEGISLAçAo CITADA. ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTlJIlOS LEGISlATIVOS-CeDI"

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N°17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

ilnJLOIV
DAS PROPOSiÇÕES

,(.z;~Y7--;:~
/ .'

Depptado SERGIO CARVALHO
(. .

É com a mescondível apreensão que a maténa unpõe ao
povo rondomense. mas com a mais fume convicção de que V Ex" há de
determmar providênCias Imediatas, com base na presente Indicação, e, assim
procedendo. estará acrescentando mais uma obra ao elenco das realizações
desenvolvidas por V Ex" à frente do Ministeno de Mmas e Energia.

Sala das Sessões. em de de 2.000

CAPlnJLO 111
DAS INDICAÇÕES

Art. 113 lndlcaÇl10 é npropOSição atraves da qual o Deputado.
• 4rtlRu u/teruú" pela lle\tJluçil" nU /fi, UI! 1991
I - .ugere n oUlJo Poder n adoção de proVIdênCIa. a reabznção de 010

admmlstr3uvo ou de gestão. OU o enVIO de projeto sobre a mmena de sua Inlcialiva
exclUSIva.

li - sugere a mamfeslaÇl10 de uma ou mllls ComIssões acerca de determmado
assunto Visando aelaboração de projeto sobre malena de ImClatlVa da Câmara.

§ 1° Na hlpolese do mClso I a mdlcação sera objeto de requenmento escnto.
despachado pelo PreSidente e publicado no DiáriO do Congresso NaCional.

• DIÓI'm d" ('on~rcf\"NaclUnul ullerado para Dl4tio da Cânvua dos DqUltufDS. pur
~/O úo., /'reuúenll!." ÚU Me....us da.. duas ("tJ.\CL'i Jo ( ',ml{rcs-\o Nuculnul Je 2 de uU1ubTlJ JI! /995.

§ 2° Na hlpotese do mClso 11. serão observadas as segUIntes normas'
I - as IndIcações recebIdas pela Mesa serão lidas em sumula, mandadas a

publicação no DIáriO do Cangresso NaCIonal" e encammhadas as ComIssões
competentes;

• Diária do (·(m~reJ..\() Naclunal alleradu para Diário da Cantara dDs DquJJulos. pur
Alo ti", ",.<ldent.. tia Mesa.. tias tiuas ( asa.. tio Cang,eno NaCional tie 1 tie OUlub,. tie 19905

11 - o parecer referente n mdlcação sera profendo no prazo de vmte sessões.
prorrogavel a cnteno da PresidênCia da Comissão:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Sérgio Carvalho)

Requer o envIO de Indicação ao
Excclentlsslmo Senhor Mirustro de Estado
de Minas e Energia soltcltando determmar à
AgênCia NaCIOnal de Energia Elétnca
ANEEL a realização de estudos VIsando a
revogação da concessão para o
aproveitamento hldroelétnco do rio Melgaço,
no MumcíplO de Pimenta Bueno, Estado de
Rondônia.

Senhor PreSidente'

Requeiro a V Exa., nos termos do art 133, mclSo I e § 1·
do Regunento Interno da Câmara dos Deputados. que encaminhe ao
Excelentlsslmo Senhor MlDlstro de Estado de Mínas e Energia a Indicação em
anexo. em que se sohcita seja determmado à AgênCia Nacional de Energia
Elétnca - ANEEL a fe8Iização de estudos Visando à revogação da concessão
para o aproveitamento hidroelétnco do no Melgaço, no Município de Pimenta
Bueno. Estado de Rondônia.

BrasílialDF,/L de J,q",e,i20 de2.000.

~~~~
D~tado SER9IO CARVALHO

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 61, DE 2000
(DO SR WAGNER SALUSTlANO E OUTROS)

InsbtUl Comissão Parlamentar de Inquénto desMada a apurar a regulandade do contrato
celebrado entre a CBF e a NIKE.

(As COMiSSÕES DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. E DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART 54))

A Câmara dos Deputados resolve'

Art. 1° Fica instltuida Conussão Parlamentar de lnquénto
destinada a apurar a regularidade do contrato celebrado entre a CBF e a Nike.

Art 2° A comissão será consutuida por onze membros e igual
número de suplentes. com prazo de 120 (cento e Vinte) dias, prorrogável até à
metade. para a conclusão dos seus trabalhos.

Art. 3· Os reclltSos admimstrativos e assessormnento necessários
ao funCIOnamento da conussão serão prOVidos pelo Departamento de
COlnlSSões e pela Consultoria LegISlativa, respectivamente.

Art. 4° As despesas decorrentes do funCIOnamento da comissão de
que trllta esta resolução correrão à conta de reclltSos do orçamento da Câmara
dos Deputados.

Art. 5° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Este Projeto de Resolução pretende recuperar a proposta que havia sido
apresentada no micio desta legISlatura pelo Deputado Aldo Rebelo na forma
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Sala das sessões. em 25 de Agosto de 1999

--------:::;:-;;--=-=:-:-:::-:---=:=-=-= ------,------- --
CÂMARA DOS DJEP1UTADOS

Tipo da Proposição: PRC

Autor da Proposição: WAGNER SALUSTIANO E OUfROS

Data de Apresentação: 12101/00

Ementa: Institui ComIssão Parlamentar de lnquénto destinada a apurar a
regulandade do contrato celebrado enlre a CBF e 11 N,ke

Possuí Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Asslnatllras: Confirmadas 178.
Nao Conferem---------oi'õ.
Lk:ãi1Ciãdês- - 001
Repetidas 016'

lIeglvels 000'
Rebradas 000;

Assinaturas Confirmadas
1 ADEMIR LUCAS PSDB MG
2 AIRTON DIPP PDT RS
3 ALBERTO MOURAO PMDB SP
4 ALCEU COlLARES PDT RS
5 ALMEIDA DE JESUS PL CE
6 ALMERINDA DE CARVALHO PFL RJ
7 ALMIRSA PPB RR
8 ANGELA GUADAGNIN PT SP
9 ANIBALGOMES PMDB CE
10 ATILAlINS PFL AM
11 AUGUSTO NARDES PPB RS
12 AVENZOAR ARRUDA PT PB
13 AYRTONXER~ PPS RJ
14 B SÁ PSDB PI
15 BABA PT PA
16 BADU PICANÇO PSDB AP
17 BEN·HUR FERREIRA PT MS
1a BETINHO ROSADO PFL RN
19 BISPO RODRIGUES PL RJ
20 BISPO WANDERVAL PL SP
21 CAIORIELA PTB RS
22 CARLOS MELLES PFL MG
23 CARLOS SANTANA PT RJ
24 CELCITA PINHEIRO PFL MT
25 CELSO GIGLIO PTB SP
26 CELSOJACOB FDT RJ
27 CEZAR SCHIRMER PMDB RS
28 CHICO DA PRINCESA PSDB PR
29 CLEUBER CARNEIRO PFL MG
30 CORAUCI SOBRINHO PFL SP
31 CUNHA BUENO PPB SP
32 DANILO DE CASTRO PSDB MG
33 DE VElASCO PST SP
34 DEUSDETH PANTOJA PFL PA
35 DILCEU SPERAFICO PPB PR
36 DINO FERNANDES PSOB RJ
37 DJALMAPAES PSB PE
38 DR EVllASlO PSB SP
39 DR ROSINHA PT PR
40 EDMAR MOREIRA PPB MG
41 EDUARDO BARBOSA PSDB MG
42 EDUARDO JORGE PT SP
43 EUSEUMOURA PPB MA
44 ELlSEU RESENDE PFl MG
45 EMERSON KAPAZ PPS SP
46 ESTHER GROSSI PT RS
47 EUNlclO OLIVEIRA PMOB CE
48 EURlpEDES MIRANDA PDT RO
49 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ
50 FERNANDO MARRONI PT RS
51 FERNANDO ZUPPO PDT SP
52 FLÁVIO ARNS PSDB PR
53 FRANCISTCNIO PINTO PMOB BA
54 FREIRE JÚNIOR PMDB TO
55 GASTA0 VIEIRA PMDB MA
56 GERALDO MAGElA PT DF
57 GERALDO SIMÓES PT BA
58 GIOVANNl QUEIROZ PDT PA
59 GIVALOO CARIMBÃO PSB AL
60 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
61 HAROLDO LIMA PedeB BA
62 HERMESPARC~NELLO PMDB PR
63 IARA BERNARDI PT SP
64 I~DIO ROSA PMDB RJ
65 IGORAVELlNO PMDB TO
66 ILDEFONÇO CORDEIRO PFL AC
67 INÁCIO ARRUDA PCdoB CE
88 INALDO LEITÃO PSDB PB
69 JAIME MARTINS PFL MG
70 JAIR MENEGUELLI PT SP
71 JANOlRA FEGHALI PCdeB RJ
72 JAQUES WAGNER PT BA
73 JOAOCALDAS PL AL
74 JOAOCOLAÇO PMDB PE

75 JOÃO FASSARELLA PT MG
76 JOÃO LEAo PSDB BA
77 JOÃO MAGNO PT MG
78 JOÃO PAULO PT SP
79 JOAQUIM FRANCISCO PFL PE
80 JORGE PINHEIRO PMDB DF
81 JORGE TADEU MUDALEN PMDa SP
82 JOSl: ALEKSANDRO PFL AC
83 JOSl: ANTONIO PSB MA
84 JOSl: CARLOS ELIAS PTB ES

Conferência de Assinaturas

PágUUl' DOI

SGM - SECAP (7503)
t4/01l00 tS.31.05

de requemnento Embora à época a CPI proposta tenha sido pretenda por
outras da legislatura antenor entendemos que a matéria continua a exigir
investigação por parte desta Casa Legislativa . Passo a ratificar as razões
antenormente apresentadas:

ArtIgos publicados nos jornais Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo
dão conta de que algumas cláusulas do contrato de patrocínio firmado entre a
CBF e a Nike, com validade até o ano 2006, Violam os pnncíplos que regem o
desporto naCIOnal, expressos na lei 9.615/98 (Lei Pelé)

De acordo com Juca Kfoun (Folha de São Paulo, 31/01 e 1° /1Yl/99) ,
entre tantos pontos estranhos o contrato tem uma cláusula de slgl1o, segundo a
qual nenhum assunto relativo ao mesmo poderá ser levado ao conhecunento
do público, sem o consentunento das duas partes. Além diSSO, a CBF cede
parte de seu controle sobre a seleção brasdeira, quando coloca à dispOSição da
N1ke o "time de futebol de pnmeua linha" para um minimo de 50 jogos a
serem organizados p::la multinaclonal (mcluslve a escolha dos times que irão
competir e concorda em não disputar amistosos na Europa, nos EUA , no
Japão e na Coréia do Sul, caso a N1ke pretenda realizar nesses lOCaiS um de
seus amistosos no mesmo ano.

Para Armando Nogueua (O Estado de S. Paulo, 03/02199), o contrato"
é uma renmção melancollca ao poder do dinheiro". E Vai mais longe: "posso,
agora, entender a onda de maledicência popular que atnbuiu a derrota
brasdeira na final da Copa a um conchavo comercIai" Embora afirme que a
suspeita não tem a menor procedênCia e que a França venceu limpamente,
Jogando melhor que o Brasil, Armando Nogueira reconhece que, " de qualquer
modo, o boato de marmelada demonstra que a ímagmação coletiva já estava
escabreada de tanto OUVIT falar que a Nike manda mais na seleção do que a
CBF'.

A CBF, entidade mtegrante do Sistema NaCional de Desporto, que tem
por finaluiade promover e apnmorar as práticas desportivas de rendimento
(mclso 1II do parágrafo úniCO do ar!. 13 e art. 16 da Lei n° 9615/98) e que
recebe recursos públicos do Insllt1lto NaCional do Desenvolvimento do
Desporto e que, portanto, adrmwstra parte do patrimônio cultural brasileiro,
deve respeitar e se condUZlT de acordo com os prmcíplosjúndamental!l

relaCIOnados no art. 2° da mesma lei, entre os qUaIs os da soberanID, da autonomIa e
da IdentIdade naCIOnal PnnClplOS que foram Violados. segundo o notlclano
Jomalísllco.

Efetlvamenle, as cláusulas contratuais que asseguram à Nike a organIzaÇão dos
Jogos. a escolha dos outros times que éompetlrão com a seleção brasilelTa. que
hnutam o poder de deCisão da CBF sobre os Jogos amistosos destmados à preparação
tecmca e tallca do lune, ferem. entre outros. os Citados pnnciplos e consutuem
mOllvos suficientes para 11 cnação de wna ComISsão Parlamentar de Inquérito.

Deputado W~gner Salusttano
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SECRETARIA·GERAL ÕÃMESA
Seção de Registro e Controle e de Anáhse de Proposlçilo

178 assmaturas confirmadas,
010 assinaturas não confirmadas,
001 deputado licenciado:
016 assinaturas repetidas

A Sua Senhona o Senhor
Dr. MOZARTVIANNA DE PAIVA
Secrelárto-Geral da Mesa
NESTA

Comunico a Vossa Senhona que o Projeto de Resolução do Sr
Deputado WAGNER SALUSTIANO E OUTROS, que 'Institui Comissão Parlamentar de
Inquerlto destinada a apurar a regularidade do contrato cel.brado .nlre a CBF e a
Nlke', contém número sufiCiente de slgnatános. constando a refenda proposição de'

Braslha, 13 de Janeiro de 2000

Senhor Secretáno·Geral

171 WALDIR PIRES PT BA
172 WALDOMIRO FIORAVANTE PT RS
173 WALTER PINHEIRO PT BA
174 WElINTON FAGUNDES PSDB MT
175 WELLINGTON DIAS PT PI
176 WILSON BRAGA PFL PB
177 ZENALDO COUTINHO PSDB PA
178 ZILA BEZERRA PFL AC

Assinaturas que Não Conferem
1 AGNELO QUEIROZ PCdeB DF
2 ALDO REBELO PCdeB SP
3 ALOIZIO MERCADANTE PT SP
4 ANTONIO JORGE PTll TO
5 DELFIM NETTO PPB SP
6 FRANCISCO RODRIGUES PFL RR
7 MAGNO MALTA PTB ES
8 MA~r,IO MATOS PT PR
9 MATTOS NASCIMENTO PST RJ
lO PEDROIRUJO PMLd BA

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
PAULO GouvÉA PFL sc

Assinaturas Repetidas
1 AVENZOAR ARRUDA PT PB
2 CAIO RIELA PTB RS
3 DE VELASCO PST SP
4 EDUARDO BARBOSA PSDB MG
5 GASTÃO VIEIRA PMDB MA
6 JAIR MENEGUElLI PT SP
7 LUIZA ERUNDINA PSB SP
8 NELSON MARQUEZELLI PTll SP
9 OSVALDO REIS PMDB TO
lO PEDRO CELSO PT DF
11 RICARDO MARANHÃO PSB RJ
12 ROLAND LAVIGNE PFL BA
13 SALVADOR ZIMBALDI PSDB SP
14 SAULO PEDROSA PSDB BA
15 SILAS CÂMARA PTB AM
18 WALTER PINHEIRO PT BA

AtenCiosamente.

~$af#F-,t:
CLAUDI~~~ C O

/ Chefe

Oficio n' 005/00

51'
SP
BA
SP

MG
CE
SP
BA

PA
GO
AI'
RN

MG
MT
SC

SP
PR
AM
BA

RJ
RJ
SI'
SP

SE
PB
SP
DF
MG
MG
RS
RJ
RJ
MT
PI
MA
RS
SP
PR

MS
SP
MG
PA
RO

MG
MG
TO

TO

RJ
RJ
RJ

RS
SP
RS
PA

GO
DF

CE
SI'
MG
SC
AL
SC
PE
51'
RJ
PB
RR
RS
BA
MG
PE
SP
PR
BA
SC
RO
MG

CE
SE
AM
1'1
SP
RS
PA
MG
SP

PT
PMDB
PFL
PT

PSDB
PT
PDT
PFL

PTll
PSDB
PMDB
PMDB

5 PART
PSDB
PT

PTll
PSDB
PPB
PFL
PDT
PT
PSB
PFL

PT
PFL
PL

PSDB
PT
PMDB
PMDB
PT

PDT
PTll
PFL
PDT
PSDB
PTll
PPB

PTB
PFL
PT
PSDB
PTll
PDT
PMDB
PMDB

PPB
S PART
PSB
PSDB

PL
PSDB
PT
PT
PSDB
PT

PMDB
PT
PSDB
PFL
1'1'5
PMDB

PFL
PMDB
PSB
PSDB
PL
PHDBS
PFL
PFL
PMDB
PSDB

PFL
PSDB
PDT
PSDB
PCdeB

PSB
PSDB
PTB
PMDB

PPB
PT
PT
PT
PPB

85 JOSE DIRCEU
86 JOSE INDIO
87 JOSE LOURENÇO
88 JOSE MACHADO

89 JOSE MILITA0
90 JOSE PIMENTEL
91 JOSE ROBERTO BATOCHIO
92 JOSÉ RONALDO

93 JOSUÉ BENGTSON
94 JOVAIR ARANTES
95 JURANDIL JUAREZ
96 LAlRE ROSADO

97 L1NCOLN PORTELA
98 LINO ROSSI
99 LUCI CHOINACKI

100 LUIZ ANTONIO FLEURY

101 LUIZ CARLOS HAULY
102 LUIZ FERNANDO
103 LUIZ MOREIRA
104 LUIZ SALOMÃO
105 LUIZ SÉRGIO
106 LUIZA ERUNDINA
107 MALULY NETTO

108 MARCELO DEDA
109 MARCONDES GADELHA
110 MARCOS CINTRA
111 MARIA ABADIA

112 MARIA DO CARMO LARA
113 MARIO DE OLIVEIRA
114 MENDES RIBEIRO FILHO
115 MILTON TEMER
116 MIRIAM REID
117 MURlLO DOMINGOS
118 MUSSADEMES
119 NEIVA MOREIRA
120 NELSON MARCHEZAN
121 NELSON MARQUEZELLI
122 NELSON MEURER

123 NELSON TRAD
124 NEUTON UMA
125 NILMARIO MIRANDA
126 NILSON PINTO
127 NILTON CAPIXABA

128 OLIMPIO PIRES
129 OSMÂNIO PEREIRA
130 OSVALDO REIS

131 PASTORAMARILDO
132 PASTOR VALDECI PAIVA
133 PAULO BALTAZAR
134 PAULO FEIJÓ

135 PAULOJOSEGOUV~

136 PAULO KOBAYASHI
137 PAULO PAIM
138 PAULO ROCHA
139 PEDRO CANEDO
140 PEDRO CELSO
141 PINHEIRO LANDIM
142 PROFESSOR LUIZINHO
143 RAFAEL GUERRA
144 RAIMUNDO COLOMBO
145 REGIS CAVALCANTE
146 RENATO VIANNA
147 RICARDO FIUZA
148 RICARDO IZAR
149 RICARDO MARANHÃO
150 RICARDO RIQUE
151 ROBÉRIOARAUJO
152 ROBERTO ARGENTA
153 ROLAND LAVlGNE
154 RONALDO VASCONCELLOS

155 SALATIEL CARVALHO
156 SALVADORZIMBALDI

157 SANTOS FILHO
158 SAULO PEDROSA
159 SERAFIM VENZON
160 SERGIO CARVALHO
161 SÉRGIO MIRANDA

162 SERGIO NOVAIS
163 SÉRGIO REIS
164 SILAS CÃMARA
165 THEMlsTOCLES SAMPAIO
166 VADAo GOMES

167 VALDECIOLIVEIRA
168 VALDIR GANZER
169 VIRGIUO GUIMARÃES
170 WAGNER SALUSTIANO
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UKoIM.A~'ÃO C'ITADA ANF.XADA PFLA
rOOROEM('ÃO DE E\TUOOS LcCilSLATIVClS· reDl

LEI N° 9.615, DE 24 DE J" .aço DE 1998

INSTITUI NORMAS
DESPORTO E
PROVIDÊNCIAS,

GERAIS
DÁ

SOBRE
OUTRAS

pessoas Jundicas de dirello pnvado, com orgaruzação e funCIOnamento
autônomo, e terão as competênCias definidas em seus estatutos.

§ I" As enlldades nacionaiS de admlmsrração do desporto poderão
filiar, nos termos de seus estatutos. entidades regionws de administração e
enlldades de pratica desportiva

§ 2° As ligas poderão, a seu LTlténo, Iiliar-se ou vmcular-se a
entidades naCionais de admmlstração do desporto, vedado a estas. sob
qualquer pretexto, eXigir tal tiliação ou vmculação.

~ 3° E facultada a tiltação direta de atletas nos termos previstos nos
estatutos das respecttvas entidades de adminIStração do desporto

CAPÍTULO 11
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

An. 2" o despono, como dtrello individuai, tem como base os
pnnciplOs:

I - da ,0ber.lIUa. caractenzado pela ~upremacla nacIOnal na
orgamzaçào da prauca desp0nlva.

li - da autonomia delimdo pela racuhlade e liberdade de pessoas
Iislcas e Jundlcas organizarem-se para a pratica desportiva.

III - da demoLTatlZllçào, garantido em wndlções de acesso as
atividades desportivas sem quaisquer dlstmções ou lormas de discrimmação.

1V - da ltberdade. expresso pela livre prallca do desporto. de acordo
com a capacIdade e Interesse de cada um, associando-se ou não a entidade do
~etor:

V - do dtrello ~oclal, caractenzado pelo dever do Estado em
lomentar as praucas desporuvas lormws e nào-Iormals;

VI - da dlterenclllção. consubstanciado no tratamento especllico
dado ao úesporto prolisslOnal e não-prolisslonal.

VII - da Idenudade naCIOnal, relletido na proteção e mcenllvo as
marulestações desportivas de cnação nacional;

VIII - da educação. voltado para o desenvolVimento Integral do
homem como ~er autônomo e partiCipante, e lomentado por meio úa
pnondade dos recursos publicos ao desporto educaCIOnal.

IX - da qualidade, assegurado pela valorização dos resultados
desportiVOS, eduC'd1lvo~ e dos relacionados à cidadania e ao desenvolvimento
lislco e moral;

X - da descentrahzação. consubstancIado na organização e
funCionamento harmônicos de Sistemas desportivos diferenCiados e
autônomos para os niveis lederal. estadual. mstntal e muniCipal,

XI - da segurança, propiCiado ao prallCante de qualquer modalidade
desportiva quanto a sua Integridade Iislca, mental ou sensonal;

XII - da eliclência, obtido por meio do estimulo à competênCia
desportiva e adm1D1stratlva.

CAPITULO IV
DO SISTEMA BRASILEIRO DO DESPORTO

Seção IV
Do Sistema Nacional do Desporto

Ar! 13. O SIStema NaCional do Desporto tem por rmalidade
promover e apnmorar as praticas desportivas de rendimento

Paragrato úmco O Sistema Nacional do Desporto congrega as
pessoas lisicas e Jundica~ de direito pnvado, com ou sem lins lucraltvos,
encarregadas da coordenação, admimstração, normahzação, apoio e prática
do despono, bem como as mcumbidas da Jusliça Desportiva e,
espeCialmente'

I - o Comitê Olimplco Braslleiro-COB:
II - o Comitê Paraolimplco Brasileiro,
IH - as entidades nacionaIS de ammmstração do desporto;
IV -~ entidades regionaiS de administração do desporto,
V - as ligas regIOnais e naCionaiS:
VI - as enlldades de prallca desportiva lihadas ou não aquelas

refendas nos mcisos antenores

ArL 16 As enlldades de pratica desportiva e as entidades nacionais
de admimstração do desporto. bem como as ligas de que trata o an.20, são

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 389, DE 2000

(Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional)
MENSAGEM N° 229/99

Aprova o texto do Acordo Mulblateral da Segundade Sooal do Men:ado Comum do Sul e
seu Regulamento Admlnistrabvo, celebrados em MonteVIdéu, em 15 de dezembro de 1997,

(As COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA: E DE CONSTITUlçAO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54»

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° Fica aprovado o Ie.-eto do Acordo Mul~ de
Segwid3de Soaal do Metado Comum do Sul c seu Rcgulamento Admmistralívo,
celebrados em MODtevldéu, em lS de dezembro de 1997.

ParigDfo Ú1Uco. F.C2rlo sujeitos à aproV2ção do Congresso
Naaonal CjII2lSCjUer atOs que 2lJcmn o ",fctido Acordo, asSllD como quasquer
ajustes complementa<es que, DOS temlos do meso I do Ar.t. 49 da Constituição
Fcdcal, ac:anetem encargos ou compromissos gt2-vosos ao patrimônio naàoml.

Art. 2° Este Dcctl:to Legislativo entr.l. em vigor na daIll de
sua publicação

Sala da COlDlSsão, em 12 de janem> de 2000

MENSAGEM N° 229. DE 1999
(00 PODER ElCECtITlVO)

Submete â consldaraçâo do Congresso Nacional o texto do Acordo MUiblateral de
Segurldade Soelal do Mercado Comum do Sul e seu Regulamento AdmlnlSll'allVo,
celebrados em Motevldéu, am 15 da dezembro de 1997

(As COMISSOES PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL. DE RELAÇOES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL, DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMIUA; E DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54))

Sellhores Membros do Con!!,e",o NaCIonal.

De confomudade com °disposto 00 arugo 84. inciso vm. da COll5llllliç!o Fcdcral.
sullmeto a elevada consldel1lçâo de Vossas Excelênc.as. acompanhado de EXPOSlç!o de Motivos do
Senhor MlDlstrO de Estado das Relações Ex.enores. o texto do Acordo Mululateral de Segundade
SOCJal do Mercado Comum do Sul e seu Regulameoto Adrtunlslrallvo. celebndos CI11 Mommdéu,
em 15 de dezembro de t997

Bl'llSlba. 11 de fevereiro de 1999,

·i~
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YLEGISLAÇÃO CrrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ES11JDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTI'fUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRAsR.
1988

............................._ .

TÍTULo IV
Da 0rganí7JIçã0 dos Poderes

................._ _ .

CAPÍTULon
Do Poder Executivo

SEÇÃOIl
Das Atribuições do Presidente da República

Art. 84 - Compete privativamente ao Presidente da República:
I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;

VIll - celebrar tratados, convenções e atos internacionais. sujeitos a
referendo do Congresso Nacional:

IX - decretar o estado de defesa e o estado de sítio;
X - decretar e executar a intervenção federal:

·························i···························· .
.......................}'. ..

proJeto de Mensagem ao Congresso Nac~onal, Juntamente com c6pias
aueêneicas do Acordo e de seu Regulamento AdDu.n1.strativc.

Respe1tosamente,

~~
MinJ.st.ro de Estaào das R.elações ExterJ.ores

"~I!.L..'--"- .. :"''''
·~·I: ~:._ T",VREa-fí.:..l:......,~E:i ...ç"911... 1l.'T

a..t.GoIO'1~:
"'~&lo&d

ACORDO MULTILATERAL DE SEGURIDADE SOCIAL

DO MERCADO COMUM DO SUL,

09 Governos da Repubhca Argenllna, da Republlca FederaUva da
Bra.i!, da Republica do Paragua, e da RapubUca Orientai do UruguaI,

CONSIDERANDO o Tratado de Assunçllo de 26 de março de 1991 e a
Protocolo de Ouro Preto de 17 de dllZllmbro de 1994: e

DESEJOSOS em estabelecer normas que regulem ali relllçGell de
Segundade Social entre os palsas Integrantes do MERCOSUL:

DeCIdiram celebrar o presente Acordo Multilateral de Segundade SOCIal
nos seguintes termos:

TITULO t

Disposições Gerais

ARTIGO 1

1 Oll lprmos e expressões que se enumeram a seguir possuem. para os
efeitos de aphcação do Acordo, o seguinte Significado'

Excelent!ss~mo senhor Pres1dente da Repúb11ca,

EM n° 045 /DMC-MRE - XCOR MSUL

Brasil~a. 05 de =everel.ro de 1999.

li) "~~tados Partes" deSigna a Repubhca Argentrna. à Republlca
Federativa do BraSil. à Republica do Paraguai e à Repubhca Orlemal do
Uruguai, ou qualquer outro Estado que venha a adenr de acordo com o previsto
no Artigo 19 do presente Acordo:

b) "Leglslação", leiS, regulamentos e demaiS diSPOSições sobre
SegUridade SOCIal aphcávelS nos terntorlos dos Estados Partes:

Por ocas1ã.o âa XIII Rswuão do Conselho do
rercado Comum, ::::,ealizada nos dl.as 14 e lS de dezembro de 1997,
em Montev1déu, 09 Chanceleres de Argent~na, Bras11, paraguai e

Urugua1 aSS1naram o Acordo Mult1lateral de Segur1dade Social do

HIlRCOSCL.
2. Esee !.~erument;o represenea um avanço import:anee
da J.neegração no âmbl:t:O das ·poi,1t.l.cas públJ.cas da área social,

em especl.al no que se =~fere ao equac10nam.ent.o de questêes

emergent.es de nacureza prev1denC1árl.a.

J. O 9rasll Já mantém acordos bilaterais de
previdênc18 socl.al com a Argentina e o Uruguai. firmadas,

respectivamente, em 1979 e 1980. bem. como um acordo de alcance

parc1al, referente aos trabalhadores da h1drelétr1ca de Itaipu.
firmado com o Paragual. em 1975.

c) "Autoridade Competente", os litulares dos organismos
govern~mp.nlalll que, conforme a legislação Interna de cada Estado Parte,
tenham competência sobre os regimes de SegUridade SOCIal:

d) "nrn~"'.mo de Ligação", organismo de coordenação entre as
InstltulÇiies que InteNenham na aphcação do Acordo:

el "Enhlialies Gestoras". as instituições competentes para outorgar as
prestações amparadas pelo Acordo:

n ''Tr"h~lhartor'', loda pessoa que, por reahzar ou ler reahzado uma
atividade. esta ou esteve sUjeita à legISlação de um ou mais Estados Partes:

g) "Perlodo de seguro ou conllibulção". lodo perlodo definrdo como tal
pela legislação sob a qual o trabalhador esteJa acolhido aSSim cemo qualquer
perlodo conSiderado pela mesma como equlvalenle a um penedo de seguro ou
contnbulção:

4. O Acoreio Mult.!.lateral àe Segur1dade SOC1al do

MERCOSUL, elaboraâo com base nesses acorâos b1latera1s, tem como

pr1nc1pal obJ et:.vo o eseabelecl.mento de um mecanismo padron1zadc

de coordenação dos s1stemas prev1denc1ár1os no âmbito do

MERCOSUL. Tal coordenação r.ão ~~11ca alteração nos respeceivos
51Seemas de prevldênc~a, ,as perm~=s preservar 05 d1re1tos
adqu.:Lr:Ldos cu e'ft :ase de c;;.qu1S1Ção ;:cr ':.~aDalnaQores e seus

depenàenees que se ~~cont~~~ ~o te~~:':.5r1o ae algum dos países

s1gnar.âr10s.

5. C:)m V1StaS ao enc::anunhamenco do

aprec).ação do Poder Leg1s1at1vo, submet:o a Vossa

assunto à
Excelênc1a

h) "Prestações pecunrãnas". qualquer prestação em especie, renda,
subsidio ou Indenização prevIstos pelas leglslaçães e nlenClonadall no Acordo,
Incluido qualquer complemllnto. suplemento ou revalorização:

I) ·Prestaçtles de saude", as deslinadas a prevenIr. con.\'leNar,
restabelecer a saude ou rehabllllar profissionalmente o trabalhador nos termos
previstos pelas respectivas leglslaçaell nacionaIS;

il "Familiares e llsselnelhados", pessoas definidas ou admllldas como
laia pelas legISlações menCIonadas no Acordo.

2. Os"demals' termos ou expressões utilizados no Acordo possuem o
significado que lhes atnbui a legislação aplicável.
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3. Os Estados Partes deslgJl8ltD e comunicar.se-ao as Enlidadell
Gestoras e Orga~ls~ de Ugaçlo.

~LOII

Ãmblta d. apUc:açio penoal

ARTIGO 2
1. OI direitos à 8egurldllCle Social serlo r8COlh'leddos a08 tratlalhldDnll
qua ptfttllfll oI:' tenham pt'8SlIIdD HNlçoa em qllllisquer doa EslBdas PIIt8I.

sendD·lhes recDnheCldos. assim CDmo a seus familiares e assemelhados. os
mllsmo.. direitos e estando SUl9ltos as mesmaS obrigações que os nacionais de
lals Estadn~ Partes com respeito aos especificamente mencionados no
presente Acordo

2. O rr"~""I.. I\cordo tambem sera aplicado aos trabalhadores de qualquer
outra naClDnalKlade residentes no território de um dos Estados Partes. desde
que prestem ali tenham prestadD semças em tail Estados Partes.

TlTULom

Amblto de aplicação material

ARTIGO 3

1 O "re~p.nle At:ordD sera aplicado em contormidade com a legislação de
seguridade sOClBI referente lis Ilrestaç6e!l contributivas pecuniárias e de sauda
ellistente! nos Eslados Partes. na forma.' condlç6es e elltenslio aqui
estabelecl,rlas.

2. Cada Estado Parte concedera as prestações pecunlarlas e de saude de
acordo com sua prepna-leglslaçãD

3. Ar. nomlSr. sobre ~"escrlÇào e cadUCIdade vIgentes em cada Estado
Parte serão aplicadas ao dIsposto neste ArtigO

TiTULO tV'

Determinação da haglslsçio aplicável

ARTIGO 4

o lrabalhador estar. submetido a leglslaçllo do Estado Parte em cUJo
território exerça a alividade laboral

ARTIGO 5

O principio estabelecido nD ArtIgo 4 tem as segul1tes ellceções:

aI o tnlbalhador de uma empresa com llJcIe em um doa EslBdos ParteI
que desllfllllenhe taretas profissionais. de pesquisa. cientlllcas. t6cntcas ou de
d!reçAo. ou atividades sllllHares. e outras que poderio ser definidas pela
ComtssI10 MultilAteral Permanente prevista na Artigo 16. Parágrafo 2. e que
sllja desloclldo PIIflI prestar slllViços no território de outro Estado. por um
pertodo IimltAdo. cantfnuarà sujeito á teglslaçlo doEstado Peite de origem até
um prRZO de doze meses. suscetlval de ser prorrogado. em caláler
ucepclDnal. medllnte pr6vlo e elCPf8SSO consenllmento da Autoridade
ComtIatente do outro Estado Parte:

b) o pessDal de v60 da. emprllSP de transporte aéreo e o pelsDal da
trtnsilo da. empresas de transporte t_tre conl/nu"'o exclusivamente
!I'~eltoll li Iooglalaçêo do EstadD Parte em c:ujo tefrit6rlo a re~etIv. empresa
tenha sua sede:

cl aR memtllos da tripulaçêo de nevia de bandeira de um doe Estados
p"rtetl r.nnlilllllll'lD sujeitei li leglslaçto do rneemo &lado. aualq~r outro
lrabllhlldar~.do em tar.tu d. ClIIgI e clelcarga. COIIlIertO e vrglttnc:la
de nlVlD. qllll\'ldD no porto. estn sujetto tílePlaçla do Eltado P81t8 sOb cuj8
JurIIdlçIo I. tIIlt:ClftR o llIIIIlo:

2. Oll m"mhrn~ dAS represenlaç6es dlPlomalieas e consulares. organlsmes
Intemaclon"", e dllnlalS luncionárlos ou empr&gedos dessas represenlaçCes
seria rl'gldos pelas leglslaçiias. lratados e convenç6es que lhes selam
apllcavllls

TITULO V

Dlspolllçõea sobr. prlltações d. saüde

ARTIGO 6

1. As prellteç6D11 de f1l1ude ser60 outorglld.. 110 tnIbathador d..locado
tllmporarlamenta para o território de outro Estado Perte. Dlslm como para saua

familiares e assemelhados. desde que a Entidade Gestora do Estado de
origem autorize a sua outorga.

2. Os custos que se onglnen de acordo com o prevIsto no paragrafo
anterior correrão a cargo da Enlldade Gestora que tenha autorizado a
prestaçllo.

mULa VI

Totalização de períodos.de saguro ou contribuição

ARTlG07

1. Os !,prlados de seguro ou contribUição cumpridos nos territórios dos
Estados Partes serão considerados. para a concessão das preslaçães por
velhice. idade avançada. invali~ez. ou morte. na forma e nas condlçlles
estabelecidas no Regulamento Administrativo. Este Regulamento
Adminlslralivo estabelecerá tambéln' os mecanismos de pagamento pro-rata
da prestaçlles. •

2. O Estado Parte onde o trabalhador lenha contribuldo durante um
perlodo inferiDr a doze meses poderá não reconhecer preslação alguma.
Indellendenlemenle de que tat perlodo seJa computado pelos demaIS Estados
Partes.

3. Caso Il trabalhador ou seus familiares e assemelhados não tenham
reunido o rllrlllto as prestaçães de acordo com as dísposiçlles do Parágrafo 1,
seria tAmhém t:omputc\veis os serviços prestados em oulro Estado que tenha
celebrado acordos bilaterais ou mullneteralS de Seguridade Social com
~uerdos Estados Partes.

4. Se sompnte 11m dos Estados Partes tiver conciuldo um acordo de
seguridade com outro pais. para fms da aplicação dD Parágrafo 3. será
neceBsério que tal Estado Parte assuma comD PlÓprio o perlado de seguro ou
contrIbulc;lo cumprido neste terceiro pais.

ARTIGOS

• 011 pertrKIos de seguro ou contnbulçAo cumpridos antes da vigência da
prwsente. AcordD sen!lo considerados no caso de que o trabalhadDr tenha
periDdatI de seguro ou conlribulçllo posteriores a essa data. desde que estes
nlo tenham sido ullllzados antenormenle na conceiJsâo de prestaçCes
pecuntlÍrIas em outm pais.

rlrULOVII

Dlsposiç6es apllclivels a regimes de aposentadoria e pensões de
capitalização individual

ARTIGO 9

1. O presente Acordo será aplicável também aos trabalhadores filiedos a
um regime de lIposentBdorle e pens6es de capllallzaçtlo Individuai estabeleCIdo
por algum dos Estados Partes para a obtençllo das prestações por velhice.
Idade avançada. invalidez oU' morte.

2. Os Estados Partes e os que venham a aderir. no futuro, ao presente
Acordo que possulrem regimes de aposentadoria e pens6es de capitalização
Individuai poderão estabelecer mecanismos de transferênCIas de fundos para
os fins de obtenção das prestações por velhice. idade avançada. Invalidez ou
merte. Tais transferências efetuar·se-Ao na oportunidade" em que o Interessado
comprovar direilo à obJenção das respectivas pmslaçães. A informaçllo aos
amlados dp.heni ser propolClonada de acordo com a legislação de cada um dos
Estedos Partes

3. As administradoras de fundos ou empresas seguradoras deverão dar
cumprimentD aos mecanismos previstos neste Acordo.

TtruLOVIII

Cooperação administrativo

ARTIGO 10

Os ellames médico-periciaIS sollcltados pela Entidade Gestora de um
Estado Parte. para flnll de avaliação da IncapaCIdade temporaria ou
permanenle dos 'rllhalhadores ou de seus familiares ou assemelhados que se
encontrem nn "mrtÓflo de oulro Estado Parte. sanlio realizados pela Entidade
Gestora deste ullimo e correrAo por conta da entidade GestDra que o solicite.
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DIsposlço8s finais

ARTIGO 11

1 As F.ntidAries Gestoras dos Estados Partes pagarAo as preslaçiles
pecunrârias em moeda de seu próprio pais.

2. ~ Entldades Gestoras dos Estados Partes eslabe1ecer8o mecanismos
de tra1'5'erêndas de fundos para o pagamento das prestaç6es pecuniàrias do
tnlbalhador ou de S8US familiares ou assemelhados que residam no território de
outro Eslado.

ARTIGO 12

As prestaç!!es pecuniárias concedidas de acordo com o reghne d!! um
ou de outro Estado Parte nllo serAo objeto de redução. suspensão ou.extinção
••chnlvamente !l.to fato da que o trabalhador ou seus famlhBr8s ou
_Ih.doll r.lIldam em oulnl e.tedo Perte.

ARTIGO 13

1 Os documentos que seJam necessários para os fins do presenle Acordo
não necessitarão de tradução ofletal. Visto ou legalização pelas autoridades
dlplomalicas. consulares e de registro publico. desde que tenham tramitado
com a Intervenção de uma Enlldade Gestora ou Organismo de Ligação.

2. A correpondêncla entre as Autondades Competentes. Organismos de
Ligação e Entidades Gestoras dos Estados Partes será redigida no respeclNo
Idioma oficial do Estado emissor.

ARTIGO 14

As l'nlicrtações e documentos apresentados perante as Autondades
Competentes ou Entidades Gestoras de' qualquer Estado Parte onde o
interessado comprove perlodos de seguro ou contribUição ou resldêncra
surtirãO efeito como se fossem apresentados as Autondades ou Enlidades
Gestoras correspondentes do outro Estado Parte.

ARTIGO 15

Os recursos que corresoonda interpor. perante uma Autoridade
Competente ou Entidade Gestora de qualquer Estado Parte onde o
interessado tenha pertodos de seguro ou contribUição ou reSidênCia. serão
considerados como interpostos em tempo hábil. mesmo quando apresentados
â Instituição correspondente do outro Estado Parte. desde que sua
apresenl'''iiin "leia efetuada dentro do prazo estabelecido pela legislação do
Estado peran'!! o qual devam ser fundamentados os recursos.

ARTIGO 16

1 O presente Acordo serã apücado em conformidade com as dispOSições
do Regulamento AdmmistralNO

2. As Autoridades Competentes .nsliluirão uma Comissão Multilateral
Pl'rrnAnl'nte. que deHberara por consenso e onde cada representação estará
Integrada por Alê 3 membros de cada Estado Parte. A ComlSsllo teni as
seguintes funções:

1. O I'Irm;l!nte Acordo estará sujeito á ratificação e entrará em vigor a partir
do primeiro dia do mês seguinte a data do depÓSito do último mstrumento de
ratificação.

2. O pre,,!!nte Acordo e seus mstrumentos de ratirlC8ção serlo depositados
perante o Governo da Republlca do Paraguai. o qual comunicará aos Governos
dos Eslados Partes a data do depOSito dos Instrumentos de ratificaç;to e da
entrada em vigor do presente Acordo.

3. O Governo da Republlca do Paraguai enViará copia autenticada do
presenle Acordo aos Governos dos demaIS Estados Partes.

4. A partir da entrada em vigor do presente Acordo. ficarão derrogados os
Acordos SOAterals de Segundade SOCial ou de PrevidênCIa Social celebrados
entre os Estados Partes. A entrada em vigor do presente Acordo nllo signlficani
em nenhum caso a perda de direitos adqUiridos ao am~. ~ .jos mencionados
Acordos SUaterals.

ARTIGO 18

~. O presente Acordo terá duração indefinida

2 O Estado Parte que desl!Jar se desvincular do presente Acordo .pode,.
d~nunClâ-lo ao qualquer momento pela via dIPlomática. notllicando diSSO ao
Óeposllário. que o comunicará aos demaiS Estados Partes. Neste caso. nllo
ser80 afetados os direitos adquiridas em VIrtude deste Acordo.

3. O Eslados Partes regulamentarllo. de comum acordo. as situações
decorrentes da denuncia do presente Acordo.

4. A denuncia surtirá efeito 6 meses depois da data de notificaç;to.

ARnGO 19

O presante Acordo esta" aberto' ednlo. mediante negaclaçlo•
• lIquele EslBdo que no futuro edlram ao Tratado de Auunçlo.

Feito em Montevidéu. em 15 de dezembro de 1997. em um
original. l10II idlomaa ponuguh e espanhol. sendo ambos 19uUnente
autênUcos.

di ..
MIn' de-R&iaciones
Exlenores VCu\lo
RepúbtIclI ArgentIn8

aI verificar a aplicação do Acordo. do Regulamento AdmlnistralNo e
demais intrumentos complementares:

b) assessorar as Autoridades Competentes:

c) planejar as eventuais modificações. ampliaçOes e normas
complementares:

dI manter negaclaçee. dlrelBS. por um pna:o de e meses. a rJm de
r..olYer a. aventuais dlvergilncla••obre a eplIcaçto do Aco'rdo. Venc:ldo .,
t6rmlno anterior sem que tenham relUltvldo a. diferenças. qualquer um dOll
EltadOll Pertes pode" recorrer eo Ilstema de s!lfucilo de conlroWnla vigente
enIre oa Estada. Pert.. do Tratado de A..un~.

3. A Cominlo Multllaltlral Pennanente reunlr·s8-. uma vez por ano.
altemadamente em c.da um dOll Estados Partes. ou quando o solicite um
d".
4. As Autoridades Competentes poderllo delegar a elaboraç;to do
Regulamento Admmlstratlvo e dllll1llís Instrumentos complementares à
Cormssilo Mullllateral Permanente.

'Rü6en Melgarejo Lanzllnl
Ministro,de RelaCiones I;xtenores
Republica ,dei Pa.raguay

Cartas Peiêz dei Casllllo
Ministro· (I) de RelaCIones Exteriores
4ruguay

i,< 1'''1 :
t'IOi .)1' .... 1'11....... .. .... 1
i "it °1,".·'\0', nf.l "'1·11":11: I', ." I

II~~~..:-:~~~~. _i

ro.·
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REGULAMENTO ADMINISTRATIVO PARA A APUCACÃO DO ACORDO
MULTILATERAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MERCADO COMUM DO

SUL

Os Governos da Rernrhhal Argenhn", da Republica Federativa do
Brasil, da Republlca do Paraguai e da Republlca Orientai do Uruguai.

Em cumllnrnenlo ao disposto no Artigo 16 do Acordo Multilateral de
Segundade Soelal. estabelecem o seguinte Regulamento Administrativo:

TITuLO I

Disposições Gerais

ARTIGO 1

Pera a aplica~o do presente Regulamento AdlMliatratlvo:

1 O termo "Acordo" designa o Acordo MuHJlateral de Segundade Sacial
entre a R~ubRca Argentina. a RepubHca Fedenlllva do BllIsIl. a Repubfica do
PlIllIguai e a RepubDca Orlental do Uruguai ou qualquer outro EstlIdo que
venha a aderir. '

2. O temlD "Regulamento Administrativo" designa o presente Regulamento
AdmlnlStrallvo

3. As expresslles e termos definidos no Artigo 1 do Acordo têm o ..nesmo
significado no presente Regulamento Administrativo.

4 Os prazns menciDnadDs no presente Regulamento AdministratIVO
contar·5e-IID. 5"lvo expressa ll1ençao em contrlírio. em dias corridos. No caso
de vencerem em dia nlo ulll. pronagar-se-t1o até o dia útil seguinte.

ARTIGO 2

1 Slío I\lItondlldes Competentes os tItulares: na Argentina. do MilllstériD
de Trllblllhn e Segundade SOCIal e do MinistérIO da Saúde e AçlIio S~~l: no
Brasil do ~1i1ll51ériD da PreVidência e ASSistência SOCIal e do Mln,:>t~nD da
Saude' no PlIragulll, dD Millisléno da Justiça e do TrabalhD e do MllIlsteno da
Saude' Pilbllca e Bem-Estar SOCIal e no Uruguai, do Minlsténo dD Trabalho e
da Segulldade SOCIal

2. SlIn Fnllrllldes GestDrAS' lt" Argenllnll. !I AdmlnlstmçiiD NaClOmll da
Seguridade SDClal (ANSESI. as Caixas ou InstItutos MunicipaiS e Provmclals de
PreVIdência a Supennlendêncla de AdmlnistradDres de FundD de
Aposentadonas e Pensõe~ e as Admll1lstradDras de Fundos de Aposentadonas
e Pensões. no que se rerere aos regllnes que amparam as cDntlngênClas de
velhice. Invalidez e mDrte baseadas no sistema de reparto ou no sistema de
capdellzeçiio Individuai. e e Administração Nacional do Seguro de Saude
(ANSSAL) no que se r.fere ás prestações de seude: na Btlllld. o Insll~to

Nacional do Seguro Saclal (lNSSl e o Ministério da Saude: no Paraguai. o
InsUtuto de PreVidência Social (IPS): e no Uruguai. o Banca de PrevldênClll
Social (BPS).

3. SIID Organismos de Ligação: na Argentina. a AdmlnistraçãD NaCIonal da
Segulldade SDClal (ANSES) e a Administração Nacional do Seguro de Saúde
(ANSSAL): no Brasil. o InstItuto NaciDnal dD Seguro SOCIal (INSS) e o
Ministério da Saúde: ltD Paraguai. o Instllulo de PreVidênCia Social (IPS): e no
Uruguai. o Banco de PreVIdênCIa Social (BPS). -

4. Os Organismos de Ligação estabelecidos no Parágrafo 3 deste ArlJgo
terao como obletivo facilitar a aplicação do Acordo e adotar as medidas
necessãrias para lograr sua maxlma agilização e simpllficaçãD adminIstrativas.

TtruLOII

Dlsposlciies sobra o deslocamento temporário de trabalhadoras

ARTIGO 3

1 Para os casos previstos na allnea "1 a" do Artigo 5 do Acordo. o
Organismo de Llgaçao expedirá. mediante solicitação da empresa do Estado
de origem do trabaMledor que for deslocado tempDranllmente para prastar
serviços no território de outro Estado. um C8I1lllcado no qual conste que o
trabalhador permanecê sujeito ã legislação do Estado de ongem. indlcandD os
fRnldillres e assemelhadDs que o acon1panhartlo nesse deslocamento. Cópia
de tal certificado devera ser entregue ao trabalhador

2. A e~nP"f-la que deslocou,tempo...,mmenle D trabalhador comunicará ao
Org"nhlmo de Llgaçao do Estado qlle expediu o certiflCBdo. neste caso. a
wltemlpçêD da atrvidade prevISta na Sltuaç40 antenar.

3. Para os eleilos estabelecidos na sllnea "1.a·do ArtIgD 5 do Acordo. a
empresa devera apresentar a solicitação de prorrogaçao perante a Entldede

Gestora do Estado de ongem A Entidade Gestora do Estado de origem
expedirá o certirlCado de prorrogação correspondente. mediante cansulta
préviR e expresso consenllmentD da Entidade Gestora do outro Estado.

4 A BlI1I"'P511 Rpn!!lenlarll as solicitações R que se lelerpm ns ParágralDs 1
e 3 com tnnta dias de antecedênCIa mínhna da ocorrêneta do lato g'7rado~. E!1"
caso contrário. o trabalhador ficara autDmabcamente SUjeito. a pllrtir do iniCIO

da atIVIdade DU da data de e~pllação do prazD autonzado. a leglsla~D dD
Estado em CUJD tellllollO contInuar desenvolvendD suas abvldades.

T1TIJLO 11I

D1!:pDslcÕBS sobre as preslaçõos de saudo

ARTIGO 4

1. O trabalhador deslocado tempDranamente nDS termDS da aUnea "1.a" do
Artigo.5 do ACDrdO. ou seus familiares DU assemelhados. para que possam
Dbter as prestaçOes de saude durante o perlado de permanênCIa nD Estado
Parte em que se encontrem. deverão apresentar ao OrgamsmD de Ligaçiio o
certificado aludido no Paragrafo 1 ou 3 do Artigo antenDr.

ARTIGO 5

O trabalhador ou seus famIliares e assemelhados que necessItarem de
aS~l,'pnel!l médica de urgênCIa deverilD apresentar perante a Entidade
Geslora do Estado em que se encontrem o certlficadD expedido pelo Estado de
ongem

TtruLO IV

Tolalizacão de periodos de seguro ou contribulcão

ARTIGO 6

1 De lIeordD CDm o prevlstD nD Artigo i dD AcordD. os períodos de seguro
ou contnbulção cumpndos no temtõriD dos Estados Partes serilo conSIderados.
para a conr:pssão das prestações por velhice. Idade avançada. Invalidez DU
morte observando as seguIntes regras'

aI Cada Estado PlIrte conslderarR os perlDdos cumpndDs e certlficadDS pDr
olltro Estado. desde que nãD se superponham. CDmo periDdos de seguro DU
conlriblllçilo. conforme sua propria leglslaçilo;

b) Os p~iodl.'ls de seguro ou cDntnbulçãD cunlpndos antes do iniCIO da VIgênCIa
do Acordo semo considerados sOlnente quandD o trabalhador tIVer penodDs de
trabalhD a cu",pnr a partrr dessa data:

c) O perindo cumprido em 11m Estado Parte. sob um regime de seguro
vClluntRIÍO. SDmente serã conSiderado quando nao lar srmulllneo a um período
de seguro nll contribuição obngatOrio cumprido em outro Estado.

2. Nos CllllOS em que A aplicação do Paragralo 2 do Artigo ; dD Acordo
venhA exonerar de suas obngaçdes ., todas as Entidades Gestoras
competentes dos EstadDs Partes envolvidDS. as prestaçOes serão concedIdas
ao amparo. exclusivamente. do ulllmo dos Estados Partes aonde o trabalhador
rauna as cDndlç6es eXigidas por sua leglslaçall. com prévia totallr.lçllio de
todDs os perlodos de seguro ou contribUição cumpndos pelo trabalhador em
todo. 011 Estado. Parte•.

ARTIGO 7

Às prestllç6es li que·os trabalhadores. seus familiares e dependentes
IllIl!uIm direito. BO amparo da Ieglalaçlo de cada um dcn Estados Partes. serto
PIl1lBS de acordo com •• normas seguintes:

1 .QuandD se reunam as condlçées requendas pela leglslaçao de um
Estado Parte para se ter direito às prestações sem que seja nacessario
recorrer a totalização de perlodos prevista no TitulD VI do Acordo. a Entidade
Gestora calculará a prestaçãD em virtude unicamente do previsto na leglslaçãD
naCIonal que se aplique. sem preJuizo da totalização que pDssa solicltar o
beneficláriD.

2. QURndo D direito a prestaÇóes não se onglne umcamente CDm base nos
I perl,.rlns de seguro DU cDntnbuiçao cumpridDs no Estado Contratante de que

se trate. li IIqUldaçao da prestaçllio deverá ser leita tomando-se em conta a
tolaHzação dos .periados de seguro ou contnbui~o cumpridDS nos outros
Estados Partes.

3. Caso sEla lIpllcado o paragralo precedente. a Enlldade GestDra
determlllarll. pm pnmelro lugar. o valor da prestaçáo a que o Interessado ou
seus fanllh"rps e assemelhados tellam dllelto camo se DS perlodos totalizados.
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tivessem SItiO cumpridos sob sua propna legIslação e em seguida, lixara o
valor da plPstação em propOlção aos penodos cumpridos exclUSIVamente sob
talleglslacão.

'TtTuLOVI

Dlepoeiçõ.. finais

rTiTULOVI ARnG012

Apresentação de solicitações

ARTIGOS

As Entidades Gestoras e os OrganISmos de Ugação dos Estados Partes
deverAo controlar a autenticidade das documentos apresentados pelo
trabalhador ou seus famllianls e assemelhados.

1 I'llrl'l oht..r a concessão d"s preslações de acordo com o estabelecido
no I\llIgo T rrpcpdente, os trabalhadores ou seus familiares e assemelhados
deverão "presentar solicitação eln formulano especial, ao Orga,msmo de
LIgação do Estado em que reSidirem

2 Os Irf'lhlllhlldores ou seus famlliales e dependentes, residentes no
terntorlo de outro Estado, deverão dlngl~-se ao Organismo de LIgação do
Estado Pmle <ob CU!" legIslação o trabalhadpr se encontrava assegurado no
ulthno ullimo penodo de seguro ou contnbulçio,

3, Sem pleJuizo do estabe!ecldo no Palligrafo 1, as solicitações dirigidas ás
AutOridades Competentes ou Entidades Gestoras de qualquer Estado Pa~e

aonde o Interessado tenha perlodos de seguro ou contnbulção (lU reSIdênCIa
produzlrAo os mesmos efeitos como se tivessem SIdo entregues ao OrganISmo
de LigaçAo previsto nos paragrafos anteriores As Autoridades Competentes ou
Entidades Gestoras receptoras obrigar-se-ao a enviã-las, sem demora. ao
Organlllmo de Ligação compelente. Informando as dalas em que as
salicltaç6es foram apresentadas

ARTIGO 9

ARTIGO 13

A ComlSsAo MulUlateral Permanente estabelecerá e aprovará os
formulários de Iigaç;1o necessários para a aplicação do Acordo e do
Regulamento Administrativo. Tais formuilirios de ligação deverão ser utlfrzados
pelas Entidades Gestoras e Organismos de Ligação para se comunicarem
entre SI.

ARTIGO 14

O presente Regulamento Admllllstratlvo lerá a mesma duração do
Acorde-

O presente Acordo sera depOSItado Junto ao Governo da ReDublica do
Paraguai. o qU1l1 enviará cópia autêntica do mesmo aos Governos aos demaiS
Estados Partes.

/.1 ~' ,.) L-L_
~,

Em 11 ~ fevereiro de 1999.

es COPIA FIl!L ol!L ORIGINAL
aUI alllA IH L/I alRECClQH DE
","'AIIol IIUL 1',ll:l'T:llIO 111
RIUCIDNaa Inr:",.:nts

c:......,~ I '
':~nv:a r.~ '~'Ill\'F 'I('l1lf)V

f11ltlf\ll "" \1 ..\0""1

Canos Pérertrel Castlllo
Ministro (I) de RelaCIones Extenores
Uruguay

Ruben MelgarejO Lanzom
Ministro de Relaciones Exteriores
Republlca ael Pa!ll!luay

AVISO n" 230 • C. Civil.

Feito em Montevidéu, em 15 de dezembro de 1997. em um ong!na!. nos
Idic:lmBs português e espanhol. sendo ambos os textos Igualmente autentlcos.

1 O Oro"nlsmo de ligação do outro Estado preenchera os formulários
recebidos com as segUintes Indicações'

4 O Orgamsmo de Ligação do outro Estado pronunclar-se-á sobre a
SOh~ltllÇiio, E'1l1 conformIdade com sua respectiva legislação. conSIderando-se
os antecedentes medico-periCiaIS praticados

ARTIGO 10

1, Pera o trimlte das sollcitaçees das pl8lltaçees pecuniárias. os
Organismos de LigaçAo ulllizarto um formulário eSpecial no qual SRO
consignados. entre outros. os dados de finaçAo do trabalhador ou. conforme o
caso. de seus familiares e assemelhados, conjuntamente com a relaçAO e o
resumo dos periodos de seguro ou contribulç;1lo cumpndos pelo trabalhador
nOl Estados Partes.

aI pellados de seguro ou contribUição creditados ao trabalhador sob sua
propna legIslação

2. O OrganISmo de L1gaçao do Estado onde se solicita a prestaçAO
aVII.ilmi. se for o caso, a Incapac:ldade temporária ou permanente. emltlndo o
certificado cOm!spondente. que aco,""anharã os ellllmes médlco-pllriclaill
reatlzados no trabalhador ou. conforme o cao. de seus familiares e
assemelhados,

3, Os laudos, médico-periciaIs do trabalhador consignarão. entre oulros
dados se a incapaCidade temportma ou Invalidez é consequencia de acidente
do trabalho ou doença profiSSIonal, e Indicarão a neceSSidade de reabilitação
profISSional.

5. O ("l'qal1l5mo de Ligação do Estado onde se soliCita a prestação
remetera OS formulános estabeleCIdos ao Organismo de Ligação do outro
Estado

b) o valor cJll I"rp~t"ção reconheCida de acordo com o previsto no Parágrafo 3
do Artigo 7 do plesente Regulamento AdlnlnlstratlVo

2. O Org"nl~Il1O de Ligação Indicado no pnragrafo antenor remetera os
formulários deVidamente preenchidos ao OrganISmo de Ligação do Estado
onde o trabalhador solicitou a prestação

SOlIhor Primeiro SecreWio.

EIIl:aminho A esse SecrewíI MtlIIIIIIII do ExcelennSSUllo Senhor Pr=idente da

República relallva ao tmo do Acordo MultI\altrsl di SolUriclade S..ial do Mm:ado Comum do
SIdeseu RegulamenlO Admuuslmivo. celebrados em Montevld6u. em 15 de dezembro de 1997

AtenCIosamente.

ARTIGO 11

1 A resoluçãt' sobre a prestaç;1lo sohcllada pelo trabalhador ou seus
famlll,m,a fi Raa.malh.da••ar' encamlnhRd. pela Enlldadll Geato", de c:ada
estado Parte ao domicilio dos mesmos. por meio do respectNo OrganISmo de
Ugeçao

2. Uma copia da resolução será remetida ao Organismo de Ugaç;1lo ao
outro Estado.

~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Chefe da Casa Civil
da Pl'OSIdênc,a da Republica

A Sua ExcelÕllcia o Sonhor
Dcpmado UBIRATAN AGUIAR
Pnrne"" Secmano da Cimara dos Depmados
BRASIUA·DF.
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PAREêEi DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXlERIORES E DE DEFESA NACIONAL

1-REALTÓRIO

o Excelentlssimo SeDhor Presidente da Rcpúbliça submete
à l:OIISlderação do Congresso Nacioaal o texto do Acorelo MuItiI8taal de
Segundàde Social do Mm:ado Comum do Sul e seu Regulamento
Admínisttatlvo, celelmJdos em MontcVi~ em 15 de cIezembro de 1997, por
meio da Measagem 229, de 1999, assinada em 11 de fcverciro de 1999,
ar.ompllllhada da Exposição de Motiv09 n° MS, do Seuhor Ministro de Estado
das Relações Exteriores, daIada de 05 de fevereiro.

o Acordo em CXlIIIIe complIe-se de mn pIeimbulo, seis
tlIulos e quatorze artigos, "!io COIIIeúdo passo a sinU:tizar:

No preâmbulo, faz·se refcrencia 80 Trallldo de Assunçlo e
tDCDÇÍona-se o objetivo do Acordo, que é serem estabelecidas lIlIIIIIIIS que
JCglI1em as relaç6es de segundade social l:IIIre os psises integnaItes do
MERCOSUL.

o Tílu/o 1 compõe-se de um único artigo, onde são
definidas, para os objetIVos do Acordo, as expressões &tados Partes,
Legulação. AUkmdode Compeleme. Organismo de Ligação, ElIIidlIdes
Gestoras, Trabalhador, Período de seguro ou contnbuição. Presli2çães
pecrmlárias. Prestações de saúde. Famllrares e assemelhados, deixando-se à
legislação aplicável o sIgnificado dos demais termos ou expressões utilizados no
mstrumento.

o Título II (âmbIto de aplicação pessoal) compõe-se,
também, de um único artlgo, o ArtIgo 2, onde se especifica que os direitos à
segundade SOCIal serão reconhecIdos aos trabalhadores que prestem ou tenham
prestado semços em quaISquer dos Estados Partes, sendo-Ihes reconhecidos,
asSlUl como a seus f8ll11bares e assemelhados, os mesmos direItoS e estando
sUjeItos às mesmas obrigações que os nacionais de ta1s Estados Partes nos
termos do mstTUmento sob análise.

o Titulo III (âmbito de aplIcação materral), no Artigo 3°,
determma que o Acordo em análIse seja aplIcado conforme à legislação atinente
à preVl~êncla SOCIal, no que d1z respeIto às prestações contributivas pecuniárias
e de saude eXIstentes nos Estados Partes, na forma, condições e extensão nele
estabelecidas

o Titulo IV. composto de doIS Artigos. 4 e 5, especifica que
o~~dor estará .~jelto à legisla~ orevidenciária do Estado Parte em cujo
temlOno exerça a atiVIdade laboral, co- • as exceções ali previstas.

O Título V. ATIlgo 6. dispõe-se sobre prestações de saúda.

No Título VI - Tota/aação de períodos de seguro ou
conlnbulção - ArtIgos 7 e 8. dispõe-se sobre a reciprocidade de CODllIgem de
tempo de serviço prestado nos territórios dos Estados Partes p8l1l a concessão de
prestações por velhice, idade a\lllDçada, inVllliclez ou morte.

. Estabelcce-se, também, que os períodos dé seguro ou
contnõwção cumpridos lIIIleS da vigetIcia ao ÚI51IUIDento em exIIIIIC, serIo
cooslderados nas hipótcst. de ter o tnlbalhador períodos de seguro ou
contnõuição posteriores a essa data, desde que OS mesmos DIo tenbam sido
utilizados antcrlonnente na concessão de pn:staç6es pec;Jmiérias em ouIIO país.

No Tftulo' V1l - Dlsposrçâel aplic4ve1l a regimes de
aposentadona epEIISões-dé copl1alizDçQo indlViduol (ArtIgo 9) - asseverlHll que
o Acordo em exame será também aplicável 80S 1I1IbaIhadores filiados a Rgime
de aposentadoria e pensões de capitalização índiviclua1 estabelecidos por Il1gum
dos Estados Partes pam a obtenção das prestações por velhice, idade avançada,
invalidez ou morte, as~im como sobre a hipótese do tratamento a ser dispensado

, aos Estados Partes que venham a u.d:rir futuramente ao aqw pactuado.

No Título VIII - Cooperação admmlStratrva (Artigo lO)
dIspõe-se sobre exames médiCG-periCIalS para fins de avaliação de incapacidade
temporária ou pr.mancnte.

O Titulo IX (ArtIgos 11 a 19) tIllla das DISpOSIções FinaIS:
forma de pagamento de prestações pecumàrias; mecanismos de transferência de
fimdos para pagameoto de prestações pecuniárias; não-redução, suspensão ou
extInção de prestações pec:uniárias concedidas de acordo com o regime de um ou
outro Estado Parte, pelo fato de o trabalhador ou seus familiares residirem em
outro: documentação; efeitos de solicitações feitas a um Estado Parte em outro;

efeltos de recursos interpostos em mn Estado Parte perante os demll1S; preVIsão
procedmIental para aplicação do Acordo em an3lís=, ratificação; duração e
possibilidade de adesão

Os presentes Autos de Tramitação do Acordo Multilll1eIa1
de Seguridade Saetal do Mercado Comum do Sul e seu Regulamento
Admmistrativo, celebrados em Montevidéu, em 15 de dezembro de 1997 cont!m
21 laudas e estão InStruidos segundo as normas de DlI'elto Processual
Legislativo pertinentes, aptos, portanto. à análise parlam~tar.

É o relalório

n· VOTO no RELATOR:

Na exposição de Motivos encamjnhada a esta Casajunto lIA)

Acordo sob llllálise (fls. 03 e 04 dos autos), ressalta-se~ o instrumento em tela
representa mn avanço importante da integração no âmbito das poUticas públicas
da ár= social. "em especial nD que sz yeftyz ao equaclof/Q1/lento de quut8es
emergtnIU dJJ ár2IJprevidem:lárla."

Lembm-se também, no documento, q~ o Brasil já l1IllIltmn
acordos bilaterais de previd!ncia sllCial com a AIgentina e o Uruguai, fimwlos
em 1978 e 1980, bem corno acordos de alCllIlce parcial, pertíllcDles 80S
trabaDwlores da hidrelétrica de lta1pU, firmfldo em 1975 com o pamgwà, taldo
o presente~ento geguido os m=smos parâm:lros gelllÍS.

O objdivo fulml do instromemo sob análise é, segundo a
lMIIàonada Elqlosição de Motivos,'~~r tihI mecmrJsmo [XJJÚtJfIizaIiD de
coordenaçilo dos sIstemas preVldenclárros /lO ámblto do MERCOSUL", o que
nio unphca a alteração dos respectivos sIstemas de previdência, "mas pemllte
preservar os drreltos adqulTldos ou em fase de aqznslção por trabalhadores e
seus dependemes que se encontrem no te""óno de algum dos palses
SIgnatárIOS. "

Ao dJscorrer sobre os DIreItos da Pessoa Hmnana, o
conhecIdo mtemacionalista Celso de Albuquerque Mello, em seu conhecido
Curso de DIreIto Internacional Público, 2° vol, p. 808, ensina que hoje já se fala
em um Direito Internacional da Segundade Social, que tena a sua origem em mn
tratado de cooperação sobre a maténa concluldo entre a França e a Itália em
1904, onde se consagrava a igualdade de tratamento nesta questão entre os dois
paises.

Prossegumdo em sua expOSIção, o autor rememora a
Convenção nO 19, da Orgamzação internacIonal do Trabalho - OIT, de 1925,
onde a Igualdade de tratamento é consagrada. Sintetiza, a seguir, a~ da OIT,
nesta maténa, do segumte modo a) entre 1919 e 1936 gITou em tomo da noção
de seguridade e protegeu certas categonas de trabalhadores. b) a partir de 1944
visou a estabelecer mn rendunento mínimo e assegurar a proteção médica, c) em
1952 estabeleceu normas gerais sobre seguridad:l SOCIal.

Lembra, também, o renomado professor, que, no Conselho
de Europa existe um Código de Scgun6.lie SOCIal de 1964, com seu respectivo
protocolo, cuJa revisiio foi concluida em 1990 e que COll3agra os seguintes
pnncipios: a) Igualdade de tratamento entre nacionais e estI1!lIgeiros dos países
SIgnatáriOS; b) respeito aos direitos adqmridos e em CUllio de aqUISição; c)
cooperação admunstrativa.

Vê-se, pois, que o instrumenlo em análise obedece à
tendência eXIStente nesta maténa no âmbito do DlRilo Internacional, sendo IDD
instrumento palpável de incentivo ao processo de integração em CUJSO enttl: os
paises do MERCOSUL.

VOTO, desta forma, pela aprovaÇão do texto do Acordo
Multilateral de Segundade Social do M:rcado Comum do Sul e seu
Regulamento Administrativo, celebrados em Montevllléu, em 15 de clczembro
de 1997, nos tennos do projeto de Deaeto Legislativo em anexo.

Sala da Comissiio, em 15 de dezembro de 1999

~I:.• 1IOJAIRBOLSONARO
Rebitor
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COMISSÃO DE RELACÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"
(MENSAGEM NO 229, DE 1999)

,DE 1999

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.2 390, DE 2000

(Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa NacIonal)
MENSAGEM N" 941/99

Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Fedem1JVa do Brasil e o GoIIemo
da República Cooperabvlsta da GUJana sobre o Exere/clo de Atividades Remul1lll'IIdaI por
Parte de Dependentes <lo Pessoal OlplomáUco, Consular, Admlnlslr.llNO e T6cnIco,
celebrado em Brasília, em 20 de maJo de 1999.

sua publicação

Aprova o tato do Acordo Multilateral de
Segul'ldIlde Social do Mercado Comum do Sul
e Seu Regulamento AdmInistramo, celebrados
em MontevIdéu, em 15 de de=embro de 1997.

o Congresso NaCIonal decreta

Art. 1° FIca aprovado o texto do Acordo Mulll1aleral de
Segundade Social do Mercado Commn do Sul e seu Regulamento
Adminislr1dlvo, celebrados em MonteVIdéu, em 15 de dezembro de 1997.

Panigrafo único: Ficarão sujeitos à aprovação do Congresso
N8Clonal quaisquer atos que alterem o n:fendo Acordo, assun como quaisquer
lIJustes complementares que, nos tennos do inCISO I do Art 49 da Constituição
Federal, ll:atn:tcIlI encargos ou compromissos gravosos ao palnmônio nacional.

Art. 2°. Este decreto legislativo entIa em vigor na data de sua
publicaçio.

Sala da Comisslo. em 15 de dezembro de 1999

IIJ - PARECER DA COMISSÃO

A Comlssáo de Relações Extenores e de Defesa NaCional,
em reumão ordinária realizada hOJe, opinou, unammemente, pela aprolfaç.llo da
Mensagem nO 229199, do Poder Executivo, nos termos do Projeto de Decreto
LegislatIvo que apresenta, acatando o parecer do relator. Deputado Jair
Bolsona1O.

Estiveram pnesentes os Senhores Deputados - Antonio
Carlos PannunzIO - PreSidente, Amon Bezerra e Synval Guazzelli 
Vice-Presidentes, Aroldo Cedraz, Cláudio Cajado, Joaquim FranCISco, Leur
Lomanto, LavoIsier Mala, Cl6vls VOlPl, Coronel Garcia. José Teles, Augusto
Franco, SilVIO Torres, Vicente Caropreso, Zulalê Cobra, Damláo Fellclano, Jorge
PinheirO. zatre Rezende, Waldomlro Fioravante, Eduardo Jorge, Paulo Mourão.
Femando Gonçalves, Jose Carlos Elias, José Thomaz Nonõ, Nelva Monel1a,
Haroldo Lima, Cabo Júlio e De Velasco

Sala da Comlssáo, em 12 de lanelro de 2000

Dep o~~u=o~Ani::~~'!tlW

(As COMISSOES DE TRABALHO, DE AOMINISTRAÇAo E SERVIÇO PÚBUCO; E DE
CONSTITUIÇÃO EJUSTlCA E DE REDAÇÃO (ART. 54))

o CONGRESSO NACIONAL decreta.

Art. 1° FIca aprowdo o tezto do Acoroo en1n: o Govemo da
República Fed=ttva do Bmsíl e o Govemo da República Coopeamista da
Gwana sob", o Exerácio d. Atividades Remuneradas por P2rte de Depeadentes
do Pessoal Djplomãoco, Consular, Administrativo e Técnieo, celebado em
BCISi1ia, em 20 de nWo de 1999.

Parigrafo únIco, F.cam sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional qIWSqUer ato. que possam teSU1tas: em.m.io do referido Acotdo, bem
como <jU2isquer aJUStes complemeDla1eS que, nos temias do inciso I do 1ft, 49 da
Const1tusçio Fed=l, :u:aaetem encasgos ou compromissos gmvosos ao
patnmônio n2CÍonal.

Art. Z' Este Decreto LeglsIarivo enaa em 9Jl!Or na dau de

Sala da Comissio, em 12 de Janem> de 2000

~-l'~~aam
MENSAGEM Na 941, DE 1999

(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à cons1deraçac do Congresso Nac10nal o texto do Acorda
entre o Governo da República Federat1va do Brasl.l e o Governo da
Reptih11ca Cooperat1v1sta da Guiana sobre o Exercício de
Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do pessoal
Diplo~ât1.Co, Consu.lar, Adm:mistrativo e Técn.1CO, celebrado em.
Brasília, em 20 de ma10 de 1999.

(AS COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; DE
TRABALHO, DE ADMl:NIs'TRAÇIO E SERVIço POBLICO; E DE COIISTI'rlJlÇAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54»

Senhores Membros do CODgressO NaCional

De confomudade com o disposto no artigo 84. mclSO VIU.. da COnstltuIção Fcdera1~

submeto à elevada conSideração de Vossas E.xceléDclas. acompanhado de E.'<POSlçio de Motlvos do

Senhor MmlStIO de Estado. Inlcnno. das Relações Extcnot'C5. o texto do Acosdo entn: o GOVm10

da Repubhc3 Fed.l1Inva do Bras.l e o Governo da R.publlca CoopesaaviSla da GWIDa sobre o

EXcrclCIO de Atlvldades Remuneradas por Pane de Dependentes do Pessoa! Diplomabco. Consular.

AdallD1strau\'o e TécOlco. celebrado em Brastlia. em 20 de auuo de 1999

Brasil,.. 12 d. julho d. 1999

tJ;G1SLAÇÁO ctrADA ANEXADA PEU.
COORDENAÇÃO DE ESnJDOS tJ;G1SUllVOS - CoOI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERAnvA DO BRASIL
1988

T1nJLOIV
Da Otganização dos Poderes

CAPÍTULon
Do Poder Executivo
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SEÇÃO II
Das Atnbulções do Presidente da Republica

Art. 84 Compete pnvanvamente ao Presidente da Repubhca:
I - nomear e exonerar os MmlStros de Estado,
n - exercer, com o 3llXlho dos Mimstros de Estado, a direção

superior da admlDlStraçãO federal. .
m•auclar o processo leglSlatlvo, na fonna e nos casos preVIStos

nesta Consttttução;
IV - sancionar, promulgar e fazer public:lr as leis, bem como

expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução,
V • vetar projetos de leI, total ou parCialmente,
VI - dispor sobrc a orgillllzação c o füi1clOnamentO da admlOlstração

federal, na fonna da lei,
VII - manter relações com Estados estrangeIros e aereált:!r seus

represenUlntes <!Jplomancos; .
vm •celebrar tratados, convenções c atos IOtcm::c;on:us, 5:1je::", ~

refe=do do Congresso Nacional.
IX - decretar o estado de defesa e o estado de SIUO;
X- decretar e executar a intervenção federal.

CClllSÍdenm!lll o ~o p2rtil:ll1rnn=t= el:vJdo c!: enlendmlento e
cM'ip...en.<l:n e:ristente C!l're os dois pcls:s; e

No intUIto de eSUlbelec:er novos mecamsmos para o fortalecimento d:lS
suas relaçlles dlpfomábcas, -

Acordam o segulOle:

Os dependentes do ~essoal dlplomabco, consular, administrativo e
leenlM de umR das I'art~ Conlratantes. designado para exercer uma mlSsilo oficial
na outra, como membro de Missilo dlplomalica ou Repartição consul!D' poder20
~"er m,lori7.,çilo para exercer alividade remunerada no Estado r=plor,
r~("lInrlnl;nc; II1leress~ naCionais A aUlOrtzação em apreço poderá ser negada nos
ClI.'ll< em que

a) O empregador for o Esrado r_pior, inclUSIve por meio de suas
autarqUIas. tund:lçlles. empresas publicas e SOCIedades de eCOllomla
nllsta:

EM H' 227 /HRE.

Bras1lia, SlIl do Julho d::> ~99 9 •

b) a allvidade afete a segurança nacIonal

Para fins deste Acordo, são considerados dependenles.

Brasil .. o Governo ela Rep1l!ll1ca COOperativista da GUi...... 0023 o

BIt"""1ci.. ela Ativiclaci.. RaNnuaclas por Parte d.. llilp8ftCl.:mt:Jn d"

PeDsoal. Dlpl"útico, CCJlSular, Adainilitrativo e T('l:Uico, e ..lc1lnldo

_ BruiUa, ea 20 da 1Ia10 d. 1999.

2. O pr.....u Acordo, s_.lhantB li"" .....inados eCO II:li:J d::>

_ dez.... d. pai... ao lcmqo do llltiml decêJl1o, =i:l<lto a

tendênc1a atual de extensão aos dependentes dcs agentes das M1sGõas

oriciais a oportunidade de trabalhar no exterior, p9~tindc-lhes o

enriquecimento de sua experiência profiss1.onal.

_exo

J.

bcalenttssw Senhor prllllidmnte da RepiUllic:a,

-= A "~.VIlela consideração d.. VO<lS" =l.~ci.. "

~ ela Acordo entre o GOverno ela b~ica Pd=tiva do

CoB efeito, a. novas g'eraç.ôes do SGrV1ç:O ~G1ricr

a) canjuge Ou comp!iJ1h.iro(a);

b) filhos solteiros menores de 21 alIOS;

c) rnhos SlIllelloo meIlOi'ell de 2S l!I!!IS que edejem estudalldo, em
lIomrio in~ nas univernidadcs ou e:t:ntrG9 de Cl1!Íno svpcricr
recollhecidm jlll1 cala Estado;

MTIGQIU

I. O exercido d2 !l!MdE<Ie remunemda ""'" d:penclente no Esllldo
RCeJlIGl'~ ceDdicionado à pr.:via !lIlIXlrizçlo de lr:lbalJm do GlMmo1_ por
inlmnédio de pedido f<mnul:ido pela Embailcada do Esla.do as:rediIImle ao
Minist~rb da~ El<t!:riom do EstrldD 1eCeplDi". Após verifiCllr se a pasoa
em qu:st!ll se enquodrn na COJ:gcmas c1efinid2!l no presen!ll ADllrdo e lIpÓS
observar os disposluves inb:mos IJjJllcávei., o CerimonIal informará ofiCIalmente li
EmbaIxada que a pessoa lem penmssilo p213 exercer auvlClade remunerada, SUjeira
o legIslação aplicavel no Estado receptor.

acompanhamento do funcion4r1o transferido para o e:tterior.

lIrauleiro reivind~cUl espaço profissional prdprio para "::;JUS

dependentes - c6hjugeB ell eapeoul - a fiJ:l de possibilitar-lh... o

exere1eio d. atividades outras que a mera função d~

2 Nos casos de profissões que requell"alll qualificaçaes e..'Peclais, o
dependenle nãn estal'll Isento de preenchê·las. As dISPOSIções do presenle Acordo
não pndemn 'er interpretadas como Imphcando no reconheCImento, por qualquer
nm. d.., P:mes Contratanles, de litulos p213 os efeilos do exerClCIO de uma
pmfl,o;ãn

~ vista do que precede, pe~to-D~ submeter a Vossa

EKcelênc1.8 o anexo proJeto de Mensagem ao Conqresso Nac~onal,

juntamente com as CÓp18S autênticas do Acordo, coa vistas a seu

enClUl~amento à aprec.1.açào do Poder Leq1s1ativo.

RaspeitosélIlente ,

LUIZ FELIPE DE SEIXAS coRlttA
Ministro de Estado, interino, das Relações Exteriores

ACORDO ENIBE O gOVERNO DA REPUBLlCA fEDERATIVA DO BRASIL E Q
gOVl!llNO DA REeUBUCA C'OOI'!jMIlVISTA DA GUIANA SOBRE O E1CERÇJCIG

DE ATIVIDADES Rª::1UNERAPAS POR PARTE DE DEl'ENDENlliS DO
PESSOAL DlpLQMAIlCO CONSULAR. ADMINISl1\AIlVO E TECNlCO

o Cioverno da RepublicaF~va do Bmsil

e

o eiovan.. da Repliblica Coopera!IVista da Ouiana
(cIorBvonll. cImommados"Partes Coolnll8nleS"),

3 Pom os dependenles que exerçam allvidade remWleruda nos lermos
deste Acordo. fica suSflCllSa. em ctI1lJler Iln:vog5ve~ a ImunIdade de junsdlção CIVIl

e ndmim'lrDtlva relollva a ledas as questões decorrentes da referida auvidade. Se
um d."end'n1e. que nos termos do pn:senlc Acordo, gom de Imwudade de
Junsdlçfto penal de acordo com a Convenção de Viena sobre Relações
Dlploma"c.., for acusado de um dehto comeudo relacionado a tal atividade, o
r.tndo acredltante con."derarn senamente qualquer sohcilaçã.. por ..mio de
renuncIa daquela ImunIdade.

4 O. dependentes que exerçam atIVIdade remunelllda nos lerm..s dos!:
Acoldo pcrdert.. a Isenção de cumpnmento das obrigações tnbularias e
prevldenclarias decorrenles da referida allvldade, liC2lldo, em conseqoêncla.
sUleitos à legIslação aphcavel as pessoas IIsI"" reslllellles ou domIciliadas no
l'stadn receptor parn lodos os efellos decorrenles daquela atIVIdade remunerada.

S. A aUlonzação para um dependente exer= alividade t=Wlenda
cessma quando o agente dip/omlitico, fuocioomo consul!D' ou membro do pessoal
adminIStrativo e técnl:o do qual emana a depend!Deia te:mune suas fiJm;&:o perante
o O..vem.. onde esteja acreditado.

MT!GOIV

I. Cllda P:lM ContralBille IlCllificará • owa " c:umprÍIDI:II/D d.1l!
TeSfiectiv,,"~ibls legais inll:nlOS IICCeSSálIlS • eIIlIIda_ vigor cIcIll: Acordo, li
qual se danl30 (lrUlIa> dias após a da!ado =cbimell!o dasqpmdallOlifictçlo,
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1. o JIRSCOle A=nIo tcri VlIIidIde de 6 (seis) _ seado IllciIBmoIlIe
l'CIIOY8do p« sucasiws pc:rIocIoI do J (IIID) -. saJw se IDDI das PaIes
COII_ notificar à 0UII1I, p« via diplomilica, sua inIeDÇl10 de~.
N_ caso, a dmÚllcia SUItini. efcilo 6 (seis) _ lIpÓS o RCObiml:lllo ela
nocifiC3Çl1D.

11· VOTO DO RELATOR

Em te do qlIIl, llS abaixo ISIIÍJlIII\IlS, dtNidameule llIIIIlri2adas p« seus
ClcM=mos, lllliamm _ Acordo.

. Feito em Brasília, em :::.U de maIO de 1999, em dois ~xemplares
nnl!,.D". IIIIS IInguas portuguesa e mglesa, sendo lIlIIOOs os textos Igua!mCDte
BUlênllcm

A c:oncIusIo de accnlas deIla nalInla pelo Govwno
bnlsileinI lIIIIetIl pnl1Clplllmentll a nova IllIIIdade da cnISC8IIl8~ da
mulher no men:ado de trabalho. No grupo familiar, l!SPl!CIalmente a mulher tem
demandado a Oportunidade de continuar seu 9llerdr::io profissional, nlIo se

finulando somente a acompanhar o familiar que se ausenta do país a selViÇll do
Governo

Laiz Felipe Lamp••ia
HiDisuo de Estado da.

Relações 2zt.er10rea

.:~- r •

---- .t':. < <. y 1'- -_
PEt.O GOVERNO DA REPUBUCA
COOPERATIVISTA DA GUIANA

Cleme.ut J. Rohee
Ministra àaa aelaçõtt.

Exteriores

Com o presente Acordo, portanto. busc:a-se favorecer o
desenvoMmento SOCIal e profiSSIOnal dos membros familiares dos agentes de

Missão diplomática ao abnr a Posslbllldada da que estes possam lIabaIIIar no

perfodo em que se afastam do Paiircem a pessoa da qual silo dependentes, llDII
termos do Accrdo. . - " /

AVISO n' 1.012- C. CIVIl

Scnbor PrlmCII'O Scc:reUíno,

Em 1Zele Julho ele 1999.

Diante cio exposto, voto pela aprovação do texto do AcoIdo
entre o Govemo da República Federabva do Brasil e o Governo da República

Coopesatrvista da Guiana sobre o Exen:lClo de AIivldades Remunerades por
Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular. AdminislndJvo e

TéallCll, celebrado em Brasllla, em 20 de meio de 1999, nos termos do PIllieto de
decrete leglslabvo em anexo.

Encammho a essa Sccmana MCIISIIllcm do Exceleotlssimo Scnhar Pl=dcme da

R.cpúbliea~... 80 lextO do A.or~o o: ,:. o Governo da Republiea Federaova do Brud e o

Gavemo da JlqMíblica CoopetallVl"~ da 0=SODre o ExeteíCID ele Allvidades Rettumetadas por

Pane dc 0epeDdemes do Pessoal DiplDllIÍlÍCO, Coasular, AdmuustranvD e Taco.

Sala da ComISSão, em de de 1999.

Atenciosamente,

C:=Cc>-' ,.. ~
CLOVIS DE BARROS CARVAlJ{O

CbcCe da Casa Civil
da I'resIclàIoIa da R.cpúbliea

COMlssAo DE RELAÇOES EXTERlORESE DE DEFESA NACIONAL

PROJETO DE DECRETO LEGlSLAllVO ti' , DE 19111
(MENSAGEM ti' 941, DE 19l1ll)

A SuaExcdÕllCÍao Scnbor
Deputado UBIRATAN AOUJAR
Prlmaro Sec:mUio da C1mIza <IoJ DeputIllDs
BBASiUA.Pf

PARECER DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXIElUORES E DE DEFESA NACIONAl:

Aprava Q l8IdlI do AcanIo enInl o
Governo da RepúblIca FedendIvB dolblil e o
GcIv8mo da Repalfica CDDp._"" da
GuiIlna sotn o EDn:Icio de AIMdades
~ p« Parle de Oepaldellles do
PMtaaI DIploméIIco, Consular, Ado•• IiIItlBlfvoo
o T6cnicro. CIlIIebtado em llIalI8, em 20 de
maio de 1999.

~ELATÓR't'l o Congresso Nacional decreta:

A Comlssllo de Releç6es Ellterlores e de Def8Ia N8eionIiI,
em reunllo ordména realizada h0j8, Opinou, unarumemente, ".,.~~
AlieIINgIIIlI'" N111', do 1'OdfIr~,nos termos do Prqel~........ Luiz
Leglslatnlo que apnllIIlflIB, acatandD o p8I1lC8I' do relator, .......-
MaInardi.

Art. 1· roca aprovado o texto do Accrdo entre o Governo da
República FederatIVa do Brasli e o Governo da República Cooperabvisla da

Guiana sobre o Exen:iClO de A1Mdades Remuneradas por Parte de Dependentes

do Pessoal OlplomáUco, Consular, AdmlnistntllVo e Téallco, celebnldD em

Brasllla, em 20 de maIO de 1999,

ParágrafO únICO. Ficam sujertos à aprovação do Congresso

NaCIonal quaISQuer aIDS que possam resultar em revisão do refendo /lI:xJI!!IJ, bem
como qU81SQuer ajustes cemplementares que, nos temos do InCISO I do lIIt. 49 da
CoCIslitUição Federal. acarretem encargos ou compromISSOS QIlMlSIlS ao

pattirn&llo nacional
Este decreto legislativo entra em vigor na dala

de 1999.de

Deputado LUIZ
Relator

11I- PARECER DA COMISSÃO

Art. 2".

de sua publICação

A Imullldede de Junsdlção Clllil e edmin!stndMl lIllabva a

tocIas as quest&ls dec:ormntes da atIVidade rllmunellld& fica~ para os

dependBllles que a ellBrçant. Esses dl!ll8ndentes penletão também a Isenção cio
c:wnpnmenlo das obrigações lnbutánas e prev1denci4naa decorrentes da l8fenda

811VK1ade.

o Accrdo ém tela VI~ permlllr Que dependentes de agentes

das Missões oficiais possam receber autorização para exercer allvidacte

lllllIulllllada no t~rio da(ou1ra Parte. São canslderados depende~~••o

oOnjuge ou cempanha1nl do agente. os filhos solteiros menores de 21 allI:ls-oIf
menores de 25 que estejam estudando nas unNersldades ou centres de ensmo

superior, e os filhos solteuos com dafiClênClll$ físicas ou mentals.

o Eluõl-. :or P "dente da Republica. nos termos do artigo
49, I, da Constituição FeoGia, .uomete à censlderação do Congresso NlIClDI1aJ o

texto da Accrda entre o Governa da Repúbnca Federabva do Brasil e o Governo

da RepúbrlCa Cooperativista da Gwana sobre' O ExercíCIO de AIivldades
Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal OiplomátJcc, Consular,

AdrmnlsUalNo e TécNcc. celebmcIo em Brasília, em 20 de maIO de 1999.

DIspõe o Acordo que a eutonzação pera o dependente

exercer alIvIdade remunerada cessa quando se enc:emuem as funç6es que o

agente exen:e pentnle o Governo anele está acreditado.
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~oldasncBpartici.pou das neq:ociaç6es do Protocolo e f ap:re.sentou,

requeridos pela GA'1'S, Liste. de CocprolU.Gson Espec1fico!:>.

Servi.ços (GATS) da orqanizaçào Hunl:l1al do Co~órc10 (Olle). o Br'aSJ.l

~~, ----
D~ AntonIO C S pannunzjo

Pre e

Sala da ComiSsão, em 12 de JaneIro de 2000

PROJETO DE DECRETO LEGJSLATIVO
N2 391, DE 2000 l

(Da Comissão de Relações Exteriores e Qefesa Nacional)
MENSAGEM N" I 095199

- -- - I
Estiveram presentes os Senhores Deputados: • Anlllnio

<:arIos P8nnunzio • Presklente. Amon BElZ9lTlI e Synval GuIzzBlll _
VJc:e.P1lIS1denles. AnlIdo Cedr8z, CIéudlo Cajado, Joaqu;m F/lIIlCIsco. LeI.r
Lamanto. lavolsllll' Mala, Cl6vls Volpl, CoI'DneI GarcIa. José Teles, Augusto
Fnn:o. Silvio Tllll'llS. VIt:ente C8nlpreso.~ Cobra. DamlAo Felic:i8no, Jorge
Pllllllllro, Z81r8 Rezende, WakIontlrll Flaravanle, Eduardo Jorge, Pua Moldo,
Farnando Gonçalves, José Carlos Elias, José Thomaz Nonll, Neiva Morena,
Haroldo Lima, Cabo Julio e De Velasco,

, 2. COnforme or1entação do GAT5, a oferta brasileira do

serv1yos tinance1ros á div1.dida e~ dois subsatores: saquro13 e

serviçQs relac1Qnado5, e bsncos fi' outros serv1ços finaneairos: A

orienução brasila1r8 foi no sentido de aprofundar o oferte do

serviços tinanceiras apresentada em 1995, aprovGitand:) zsw1Mças

~eqisllltivaG recentos, as sDDpre re5pCl.tando ao quastt3B qUO

somente serão esclareciclas coa a requl.az.1Q1ltac;ão do Artigo 192 da

conseituição. Ao z:emzo telI2po, QV1tou-se enfatizar ~pectos

purmlute comerciais em detrimento de ccns1dcraç6es e objativQS

referentes a es~iliclado MCrOQCOnômica, suparvis!o banc~ia

..tetiva e dilll1ftllição da p~iC:1pação estatal nll alooa~" do

recursos para 1nter.:ediação financeira. Além disso. a ofer-....

Aprova O texto do QUinto Protocolo ao Acordo Geral para ComerclO de SelVlÇOS, da brasUeira s"gue ri<;orosllJ:lente a 1O<J1s1ação e as práticas
Organização Munldpal do Comêroo (OMC). concIutdo em Geneora, em 27 de fevereiro de
1998 atualmcmte vigentes no pe.1s.

(As COMISSOES DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMERCIO, DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO (MERITO), E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART, 54)1 J. No setor de seguros, compromatemo-nos a nAo praticar

o CONGRESSO NACIONAL dcaeta.

restr1.çÕes contra eMpresas estranqeiras que aqu1. Se] i.nsteleD e

ofereçam seus serviços, dêsàe que se l.ncorporem segundo a LGI.

Art. I· FIel ap,o''ado o ,exto do Qwnro Protocolo ao
Acordo Geal pua Coméroo de S"",ços. da O'l!UUzacào MWldl3I do Comê...o
(OMq. concluído em Geneba., em 27 de f0\=0 de 1998

Parigtafo Wuco F,am sUJeitos à conSlderaçio do Congsesso
Naaonal qU3lSquer atos que possam resultar em re\"tSão do refendo Protocolo,
bem como quatsquer aJUStes complementares que. nas tennos do tnOJO 1 do
arogo 49 da Consotwção Federal, ae:attetem encargos 011 compmnussos gra"osos
10 pzmmômo nacional

estranqeiros no pais. Somant.:! dois anos após a privatização do

Ins't.ituto de Ressequros do Brasil e a regulamentação da. prt3sança

pr1vacia em resseguros, Q Bras1.l deverá assUlnlr cO!Dpromsso na QUe

transtrontD1r1.Ç:O, eu seJa, a contrataçâo de sequro CC!!I conpanhia

S~ presença comercial no país, a nAo ssr para o seguro da hans

exportados. No campo dos ressGC}'Uros, o 1Jra~nl não admitiu o a~5SO

nem a l.nstalaçào dG sarviclores

Nlo se admita a prs:stação d3 serviço da scquro

a empresas estranqeirlSs,

bras1.1eira.

Art. Z' Este Dec..", Leg1slal1vo entra em "'go' na data de
sua oubucaçio.

sobre essa catér18..

1nstituiçees financB1ras reflete a leqislac;:ao atual. Indica qUe

1nstituic;ees estrangeiras est!.o autor1.zadas a estabelecer novas

filJ.81.s e sUbs1.d1ar1as desde que pl21a V1.a da pr1.Vat1zaç,io dasMENSAGEM NO 1. 095, DE 1999
I DO PODER EXECUTIVO)

4. It. oferta brasile1.ra reterent13 a bancos 12 o\lt:ras

Submete à consideraçlo do Congresso Nacional o tezto do Quin:to
Protocolo ao Acordo Geral para Comércio de Ssrviços, da.
Organi:z:aç~o Mundial do Comércio (OMe), concluído em Genebra, <!Dl.
27 de fe.vereiro de 1998.

l.nstitu1.ções f1.nanCe1ras pllblicas ou desde que autorizad!l.s, caso a

caso, pelo Poder Exocutivo. Tal comprcm1.sso confere elevado qrau

de d1.scrlc1.ona11daóe às autor1.dades finance1ras braSlle1ras "0

(AS CO!IISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL. DE
ECONOMIA. IIlDOSTlIIA E COMERCIO. DE FINANÇAS E TRIBU'l'AÇAO
IHtRITO); E DE CONSTITUIÇItO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 541)

controle do l.ngresso de J.ns't.1tU1.çÕes finBnCtu.ras no pais. A oferta

bras11e1ra taalbém confeJ:e acasso a presença cOMerc1al sstZ"aÍl;au:a

para operação em alq'.1ns sarviços relac1onados ao Illl]rcacio de

Senhores Membros do Congresso NaCional.

De conformIdade com o dISposto no anlgo 84 ,"",o \111 ela COnslllU.çiO Fedeal.

subme10 a elevada conslderaç.io de ,"ossas f."(çtJenclas. acompanhado de E:'CPOS1çãO de MotIVos do
Senhor \1nustro de Estado Imenno. das Relações E."C.tenores. o te:ao da Qumto Protocolo ao

~cordo Geral pua Comercio de Serviços. da OrglnLZação Mundial do Comercio (OMe). condwdo
em Genebra.. em 2i de revereuo de 19Q8

5. Nessas con:h.çõcs, clevo a cons1.doração do Vossa

!xcalênc1.3 pro,et:o de Mensagem ao congresso Naclonal para a

GATS,

Brasil,

Protocolo ao

espec1ficos do

leq1s1at1.va do ~

desde que incorporados saqundo eX1gâncJ.as da LeJ.

...compannado da lista do cemprom1.SS0S

relativo a serviços finapceiros.

necessar1./! aprovaç!o

caplta1s,

bras1.1eira.

de 1999de ancstroBm~l" 9

EM K' 242 11lRE·

8ras11ia, em de Julho da 1999 •

Rospo1.tosarJ.ento,

ExCBlent1ssimo Senhor Presidente da Rrapllb11ca,

Ela 27 de fevereiro de 1999, foraa canclu1du UI

n890ciaçóes <lo Quinto ProtOcolo ao Acordo Geral para Couroio d"
LllIZ FELIPE DE SEIXAS CORP.t.\

Ministro de Estado, l.ntar1no, das Rolações ExttlrlOras
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Choi~ G3 Dlvlüo o.

AIO' lnlllmaCIQlla,S do MRé

QUINTO PROTOCOLO

AO ACORDO GERAL SOBRE O

COMÉRCIO DE SERVIÇOS

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO

27 DE FEVEREIRO DE 1998

GENEBRA

wro -OMe 1998

Quinta-feira 13 01481

," ~1 •

QUINTO PROTOCOLO AO ACORDO GERAL PARA CO:~I~RCiODE
SERVIÇOS

Os Membros da Organização Mundial do Comércio (de agora em diante denominada
a "OMe"), cujas Listas de Compromissos Específicos e Listas de Exceção do Artigo
II do Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços relativo aos serviços financeiros se
anexam ao presente Protocolo (de agora em diante denominados "Membros
interessados").

Tendo levado a cabo negociações conforme os termos da Segunda Decisão
sobre Serviços Financeiros adotada pelo Conselho para o Comércio de serviços em
21 de julho de 1995,

Acordam as seguintes disposições:

1. Na data da entrada em vigor do presente Protocolo para um Membro, a Lista de
Compromissos Específicos e a Lista de Exceções do Artigo II em matéria de serviços
financeiros, anexas ao presente Protocolo, relativas a esse Membro, substituirão as
seções referentes a serviços financeiros da Lista de Compromissos Específicos e da
Lista de Exceções do Artigo II desse Membro.
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2. O presente Protocolo estará aberto à aceitação dos Membros interessados,
mediante assinatura ou formalidade de outra natureza, até 29 de janeiro de 1999.

3. O presente Protocolo entrará em vigor no trigésimo dia após a data da
aceitação de todos os Membros interessados. Se, até 30 de janeiro de 1999, o
Protocolo não tiver sido aceito por todos os Membros interessados, os Membros que
o tenham aceito antes daquela data poderão, dentro de um prazo de trinta dias, decidir
sobre sua entrada em vigor.

4. O presente Protocolo ficará depositado junto ao Diretor Geral da OMC, o qual
enviará prontamente a cada Membro da OMC uma cópia autenticada do presente
Protocolo e notificações das aceitações do mesmo de acordo com o parágxafo 3
acima.

5. O presente Protocolo ficará registrado de acordo com as disposições do Artigo
102 da Carta das Nações Unidas.

Feito em Genebra. aos VInte e sete dias do mês de fevereiro de mil novecentos
e noventa e oito. num único exemplar. nos idiomas espanhol, francês e inglês. sendo
os três teXTOS igualmente autênticos. salvo disposições em contrário com relação às
Listas anexadas ao mesmo.

REPÍlBLlCAFEDERATlVA DO BRASIL
OFERTA CONDICIONAL REVISADA

Janeiro de 2000

MllCIoIlIe elelil: n Ofe"l .,.lInmtdriel 2. COIIIIIIIIO 110 e••eltor J. Pre_n comerci.1 4) PreNDel de peUOl1 fillcll

Setor lltI SUb-Hlor Uml'lClei de lCflJO a mercldo L1mlllcllel de Irlllmenlo nlclonal CompromlllOladlclonlll

1. ~ERVIr.OSFINANCEIROS

A. Todo, o, selluro, e se" leo, relacionado, com Je.euro,

• Sflluro de vldl. " Nlo CORlIll/d.do rlceto p.rl: I' Nenhuml p.ra:

- Seguro de Irlolllurie: aenhumL No elllnlo, - Seguro dc Iranlpnric, cacelo pari
• ~lIro de 1~lnsporte. pftHnçl c_erelll i reqaerldl para unlra'ol conl ralot de ImportaçAo de bent, aulm

de Ifllpllrfaçll de MIII. ullm como plr. COflIO plrl qUllquer ohrillaçlo deri\·.dl
qlllllJtler obrlglçlo drrlwlda dllml'0rfaçlo; dalmportlçlo;

- Squro de propriedade.
• Seguro de ClICO, m'qulllll e obrlglçkt dwll - CliCO. m'qulnu c obr11llçllcl chll
podelll ser autorlzadl! para IS rmbarcaçlleJ podem ler aulorbacl:u plra IIS

- StjlUro dr lulsllndl rq:lt'r.d. 110 Rfll'lfro Especial Brlslle'rll embarcaçlltl J'rlllslradas no RCIlblro
.~d'CL (UB), dcpudendo dll condlçlltt ofemldls ElJleclll Brasileiro (RtUI.

""emlmente.
Nlo rnnllllldado para clulros sen·/çul.

• Secura de n""""lhllldade.
21 Nlo eOll....."llIo.

21 Nlo consolidado.
- Sepfo dc UICO, mAquinai e
rtIpOIItIbJlld.de df/I de l) IlIcorporaçlo legundo • lei br.sllelr., nl
_.Ircaçlln. (0111I1 de IOCledlde anAnlma, e decrelo l' Nenhuma.

prafdcntlllllo l'eqtlerldos.

4) Mio COIIlOlldldo, elcellt como "u'ludo na
aecl. herlzOlltal. 41 NIIt cOBlolldado, tuelo como Indicado

nl ICÇlo .orlzonl.l.
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. Modo. de ofena: 11 Oftna Iranlfronlelrlca 21 Consumo no elterlor JI Presenca comerciai 41 Presenea de De....a. fi.lras

1__..;;.St...';;;or ou sub·,elor L1mllacllc. de ICWO a mercado Umlflclle. de Irallmenlo nlclooll CDDlpramllSO. adlcloDlI,

J) In.lllulo Nacional de Seguro Social (INSS) i J) Nlo consolidado.
o único provedor aulorlzedo.

:. 4jr~~uro

"_"dlho.
de atldenl~ de I) Nlo con.olldado.

2) Nlo consolidado.

I) Nlo consolidado.

2) Nlo eon.olidado.

Bruil adolar' compromls,os
relacionado, com • prc,ença
comerciai no mercado de
.e~lIrn. de _cldenle. de Irabalho
em al~ 1101. ano, da adoçlo Ilclo
Coogrc.so Nacional dc
legl.'açlo regulando lal
panlclpaçlo.

• Rcneguro. c r"rocelS.o.

4) Nlo consolidado, eocelo como indicado na 4) Nlo consolidado
iHelo borizonlal.

I) Nlo consolidado. I) Nlo consolidado.

2) Nlo con.olldado. 2) Nlo con.olldado.

J) Rr~ulaçlo 'ulura permlllr' o provlmcnlo por l) Nlo con.olidado.
In.lllu1çl!es privadas. Enquanto 1"0, i de
compelêncll cltlu,lva do In.lllulo de resseguro
do 8ra.II (IU- 8ra.1I Rcneguro. S.A.) accllar
reneguro. obrlgaI6r10, ou 'acullaUvo., no
Orull ou no ealerlor, a••I... como dlllrlbulr
"'sra:uro. que nlo rel~m.

.fI N'o consolidado. Clulo como IndIcado na ") NIo con.olldado.
IteCia horlzonlal.

Or..1I adolar' compromillo,
rclaclona,lo. com a preseoça
comerciai no mcrcado de
resseguro. e relrocenfto em
menos de doi. Rno. da adoçlo
pelu Congres... Nacional de
fe~I.laç.o re~ulando lal
panlrlpaçlo.

- Serviço. " ••lIIar••• agEndl! I) Nlo consolidada. I) NI" con.olldada.
(" l·nrrelorcs.

2) Nlo consolld.da. 2) NAo con~olldada.

J) Para pelSOlI Juridleu,lncarporaçlo segund" J) Nenbuma.
aleI bra.lle1ra ~ requerida.

4) Nlo con",IIdado, eltelo c:omo Indicado na .f) NAo con...lldado, Clcel" como Indicado
[teCia "orlzonlal. na HelO horlzonlal.

. Serviço. aUllllarel • I)Nenhum.. I) Nenhuma.
con.ullorla, aluariaI. e de
In.pe~lo.

2) Nenhum.. 2) Nenhuma.

l) Nenhuma. 31 N~nhuma.

4) Nlo consolidado. eltelo como Indleado na .f) NAo eon.olldado, eudo como Indicado
teCia horlzonlal. na ,cflo.
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\ Setor ou .ub-selor LlmUlcllu de aceno. mercado

4) Preltnca de PUSOII flslcllsMotlos de orerta: I) Oftrta Irans-fronlelrlca 2) Coosumo no ulerlor

I
J) PRltnca comtrclal

L1mlllelltl de Irllamenlo nlclooal Comilroml.so. adlelonals

8. Atividades bane'rla. e outrol 1Cn'leo. nnaneelro.

Para OI prop6sll01 desl., compromllSOl,lnltllulçllt1 nllallCelral dp deOnldn cnmo bancol múlllplos, bancos comudals, bancos dt Invullmenlos, sMledades de
e~dllo, Onlnelamelllo e Inytllbnenlo, sociedades de cn!dllo Imollll"r1o, socledadel de arrendamenlo mereanlll, _Iedades correloras C sccledadu
dl,írllJuldoras. Cada qual pClde elereer lomenle aquelas allyldad.. perml'ldas pelo COllselho Mone"rlo Nacional, Banco Ctnlral do Brasil e/nu pela Combllo
.14' ValoR's I\Iohll"rlo-. Inslrumenlus Ollaneelros, lals como lIIulo. e yalnres mobIll6r10., fulur" e OpçrM:S, qnando rC\lISlrados para nellr.d~çloem bol!Q, nlo
••"'em Itr nqnc:lados em meread" de baldo. Todos o. admlnls'radores de provedores de Itnlco. nnancelrol deycm scr resldenltl permanenles no Brasil.
hl'rll6rlos de Rpresenlaçlo nlo podem uereer Itlvldadtl e8lllerelalL

B.U Sc"ltol Dro,-Ido! por 1I Nlo consolidado.
Inslllu!cllet nnancelras

- R«eblmento do. stllulnle.
rURdol du Ilúbllco:

i) del'á.llos' , Isla;

li) dtl,ó.llos a pralo;

i111 depósitos de poupança
destinado. a finandamtnto
hablladonal.

- [mprútimos de lodos os
IIpo.,lndulndo:

il crédllo ao consuo,ldor;

li) c~dltohl••o.edrlo;

21 Nlo consolidado.

II O eslalJeleclmcnlo de noyas aRbdu e
'IlIJ.ld"rlu de Inllllu/fllt. "naneelra,
edranllelral, aulm como " aumenlo da
Ilartltlpaçlo de pessoa. CIlranJ:tlra. no ca••I.al
de Inltltulçllc:l fillancelrl' Intorporadal
ullunda a Irl brasileira, .10 IOmen'e pennllldol
qualldo suJellos i aulorfzaçlo caSl>-a-caso pelo
Poder [.ecullvo. por melo de Decreló
Pre,ldendal. Condlçllel e.peclRuI podem scr
requerld.. ao' Inyeslldorel Interesudo•.
Pe.lOu es.ranJ:clra, pOllem partltlpar do
pl'Ollrama de prtyallz~lo de In.lIlulçlle.
nnancelra. do selor público e em cada caIO a
presença comerda' ser' concedida, lamlH!m
por melo de Decre.o PruldenclaL Em oulras
.ltuaçllts, a preunça tomerclal nlo f
permllldL

1I Nlo consolidado.

2) NAo consolidado.

II Nenhuma.

Para os .c",lças de cartlu dc
rrédUo e "f'aclorinR'"
Iralamenln nadnoal .er4
concedido I,ar. "resença
comerellll. se e.lc. .en Iço.
forem deRnldas como .c",içns
nnancelrol em lelllslaçlo fulurll
adoladl pelo Conl:rello
Nadonal.

JII) Onanclamenlo
lran'aç/ltl eomerelal,.

de Para OI lIallcos ellabelecldos 00 Bra.1I anlrl de
5 de outubro de 1988, o n1imero allrqado dc
agellcla. f 1III111ado ao ulslenle naquela dala.
Para aquelu bancos autorizados • operar no
Brasil depoIs daquela dala, o número de
allfndu e," sujeito li eOlldlçllts delermlnadas,
cm cada caIO, i fpoca em qHe a aulorlzaçlo f
contedlda.

• Arrenda..ento Mereanlll
Rnancelnl.

· SrrYlçot ./. l'lllamcnlo e dc
-rpl'lferfntla de dinheiro,
cs, lullve urtik:s de crMllo e
de dfbllo.

- Caranllas e coml,ronliuos.

• Ncgllclaçik:s, por conla
l.rÓprla nu p"r conla de
lercelros, rm bolsa ou
mercado dc baldo. dc:

i) lnllrtllllclltnl dfl ftlrrt8dn
monelArlo;

11) câmbio;

ill) fuluros, 0PCõcs e "swap."
referendado. em ou ro c
cm Indlces de preços;

IY) Inllnlmenl"s
rererendados em la.a. de
dmblo e de juro.,
InclHlndo "lwaJII"õ

1011/l1llçlltl nal.celru, a meaos que de oulra
rorma e.perlncado, rcrlo CDalllMdu PI fonna
de _Iedade an60lma quand. Incorporadu
segundo alei bralllelra.
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\fM;;;O:::d::"",I..:d::.e..:o;.;:re:.:.rt;.;:a:.:.:_....:.Ilt-'O=re:.:.rt::aT.r..:."'n:.l-.:.:rro=n;.;:te;.::lri:.:.1Cl:::l.'-_-=1~IC..:on:::.::u"'m::o:.:n::o:.:e::.:::'e::.ri::o::.r,._.:.JI~p~res=e~n=cl • ..:c:::om=er~c:::la~I__..;:4:t..:.IP:,:reJe=n::l:jcl.r:d:,::e=ole.=Iso=••:..:r:.::lJ~'c:;:.:=.. .,

Selor ou .uh-Rlor
vI I/lulo. e valores

moblllArlo. 'ran.rer"-c:II;

Umll.~lIu d••r...... a mprr.dn I Jmlf.rllH d" Iralam"olo n.elolIlI COOlDromlssol adldoll.11

Yi) ,miro'
nfl:oc14•.,II
rioancelro.,

In51n,n.enlol
e IU,OS

Inclulndn

- r:lrtlclr~flo em "fertu
I,ühliu. de 1I1u1o. e ,'a'ores
1lII,IIm'riO., Incluindo
"underwrillng" e coloc.(....
como IlIcnle, e prooi••o de
oenlço. relacionado. I ellal
ofertl'.

• In'cnnedll('n de recorsOI
..ond'rtn•.

de 111.0.,
de

coleU,ol e
cOIIMI. e

• Admlnl.lrl(lo
1.lndnl'lrl(ln
lansllmenlol
senlço. de
dcp61110.

- Senl(o• .....te IIlJulda('o e
comprnllçlo de I/lulol e
v.lores moblll'rtol e
deri".,I..o•.

- SCn'I(ol dc con.ulloril,
pnqul•• c .'R"ori. rcl.lI.o.
a In..ul"ncnlo. e cartelr.' e 4) N'o consolld.do, ClcelO como Indicado na
an'lIoe de eridllo. I_lo horizon'aL

4) Nlo cOllsolldado. eltelo como Indlcad..
n. ICclo 1I0rizon'll.

B.11 Senlco. proyldo. por I) Nlo consolld.do.
IlIdllulcllcl IIll)oftn.nulr••

I) Nlo consolld.do.

I) NClIlld.(IIc', por conla
pr6prta ou por e01l11 de
lercelrol. em 1101,. .u
nICRado de h.lc'o
r~ul.Dlenla"o. de "llore.
mnlllllArinl c dcrlvalho•.

1) N'o consolld.do.

l) Nenhum. escelo que:

• pe,sol. Jurfdlu. devcm ser Incorporldas
seaundo • lei br••llelrl;

1) Nlo consolidado.

J) NenhumL

li' Scnl(o. de cllmpcn••ç'o C
Ilquld.('o de v.lorel· somenle pesso•• JurfdlCl. podem prover OI
InohlllArfo. C dcrlnlho., oenlço. 1I.'.do. nOI IIcnl 11 e 111;

111) Oferta I'Ílbllu ti. vaiara • scrvlço. de IIquldaç'o e compcn••ç,o deoem
moblll'rio. em mCRado de ler prowldo. por _ledade••nllnlmaL
haldo rrt:ulamcnlado.

(O. ...Ior.. nllJbIllArI". o
dorl..llvo. 4.0.ld.. ••• Ir••
,ub-..lortt 1I.lado. adm••10 o.
telulntu·

• I(útl. debêntures e pulei
benendblll. 01 cuplt. dellel
lIIultll • o. bônus d••ubnrlflo;

_ ..r1lOudu. d. do"••U.. d.
vllure. mublllirluJ;

_ Indlc.. "pre.onlllh·". d.
'Irtelra de .~üeJ:

• oPfilr' 4. ..lo.... mol>mlrlo.,
cuncrllol I '~rmu e I rulurn.
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Modo, de oferta:

Selo. ou .ub-lelor
• nola proml••;.rt. emllld. por
ludedad. p.r açõ Un.....
• r.rt. pullll<.. do
In.lIIul(õ.I nnu<.lt... do
locledade. corr..lor.. ~

dlJ'rlbuldur.. o d. <.mp.nhl."
d. "1•••lng";

[IIRI'.' d. .ubIC.I(lo d.
, .~llle. muhlllírlm,

& redbo. de luburlçlo de ...Iuft.
Int.h''''rJoI.

• <.rtmud.. d. d.pú.llo. d•
•(a..;

• quol.. d., rundo. d.
1•••,Umo.'u ImullUlblu:

• Orça0. .10 p.d"..lzod.,
(".I,nnl.OI

);

• <"Imudo, d. In•••llm.nl. em
ubral ludlu\ l,ull.;)

lo) Sen'lço, de eoosullorb.
PCsllulsa e a••tnorla retalioU'
a In.esllmenlos e carteiras e
an'''se de er~.lIlu.

2) COlllllmo no exterior

L1mllaelles de aceno a mercado

J) Presença comerciai

Lltnllaçlles de Iralamenlo iitlclonal
I C~:l'll.rol odleloi1~b .1

o} Admlnl.lraçl••Ie eart.lra
de fundo. d. Innsllm.nlo

sujeitos , regulamenlaçlo da 4) NAo consolidado. escelo como Indleallo na 4) ~Io consolidado. escelo cnmo Indicado
Com/SIlo de Valores seçlo borlzGlltll. na"elo horlwnlal.
MoblllArios.

Aviso n~ 1.213 - C CiVil

Em 9 de aQCSto

Senhor Pnmeiro Secretano.

de 1999

Encammho a essa Secretana Mensagem do Excelentíssímo Senhor Presidente da

Republica relatIva ao texto do Quinto Protocolo ao Acordo Geral para Comercio de Serviços. da

Orgamzação Mundial do ComercIo (OMC)

AtenCIosamente.

a~
Chete da Casa CiVil

da PresIdência da Republica

0\ Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
PrimeIro Secretano da Câmara dos Deoulados
BRASILIA-DF.



Janeiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 13 01487

PARECER DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXrERIORES E DE DEFES -\ NACIONAL

l-RELATÓRIO:

O ExcclOtlllSSlmo Seabor Proslllente da Republica submete a

conslderaçio do Congresso NacIOnal, por meIo da Mensagem n' I 095. de 1999,

lICOmpanhada de expoSIção de mOIl'os do Senhor Muustro de Estado. InlCnnO. das

R.claçOcs E."CtIoros. o texlo do Qwnlo Protocolo ao Acordo Geral para Comc:n:lo de

5cMços da OrlJ3lll23çio Mundial do Comerelo (OMC), concluldo em Genebl3, em 17

de reverelro de 1998

o protoc:olo que ora consideramos tem por ObJClIVO dcfimr a ofena de

serY1ÇOS financenos a serem prestados no Brasil. por empresas naCionaiS c estrangeiras.

de modo ao regulamentar o Acordo Geral p;ua Comercio de Serv1ços da Orsaruzaç,lo

MundIal do ComercIo (OMC)

n - VOTO DO RELATOR:

o protocolo sob exame desuna-se a ampliar a arena antcnor de
SCIVIÇOS financeiros apresentada ao GATS pelo Brasil. em 19Q5 Tal ampliação

somemc fOI posslvel dC'V1do a alterações na leglslaçào braslhma ocomdas nesse Intemn.

havendo canruda Sido respeitadas as questões que dependem de rc~ulamcntaçAo do

amCO 192 da Constituição Fedem. que U'a18. do sistema financeiro nacIonal

A oCena brasdc1r.1 constante do ane,o ao QUlnto Protocolo e dJ\1dlda

em dOIS subsctores 11) seguros e serviços relacionados e (2) bancos e ouuos SCTVIÇOS

financezros Tal arena. conforme destaca o E.,celenllssuno Senhor Mimstro de Estado.

Intenno das R~13Çlks E.'-1enore:s. em sua. exposlçào de motivos, -segue ngorosamentc B

ICglslação c as prauças atualmcnte \ Igentes no palS-

No setor de segwos. o protocolo admne que se Instalem e operem no

Brasd empresas estra~elt'lS. contanto que se estabeleçam no palS. em confonnldade

com a Lc:1 brasileira.. Não se admitira,. porem a contrataçào de seguros tmnsfrontclnça. a

mo ser nos casos de bens c,,<ponados Quanto a arca de resseguros o Quanto Protocolo

nIo admite ainda a pamCtp3çào de empresas: estrangeuas. o que somente ~vera ocorrer

apos a pnvauzaçJ.o do Instituto de Resseguros do Brasil e a regulamentaçio da presença

pnvada em miUena de resseguros

Quanto aos semços de bancos e outras InstituiÇões financclras. a

Drena brasl1eua e absoluto reOc,o da ICSlslação atual Ou seja. as Ins1J.tU1Ç6eS

csuangcuilS estio autonzadas a estabelecer novas filiaIS c Subsldlanas. desde que pela

VIa da pnvauzaçao das InsulUlçõCS financeIras pubhcas ou desde que autonzadas. caso a

caso, pelo Poder E:<CCUl1Yo. ~rvando-se, ponanto, elevado ~u de dlscnclOnanedade

is aUlondades financeiras brasdcuas quanto ao controle do Ingresso de msmulçõcs

rmaucelnlS t:strangelras no pau A ofena brasIleira. possibilita, alnela.. que Insbb1lÇÕC5

estrangeiras operem em alguns semços relaCionados ao mercado de capalls nlctonal.

contanto que se Incorporem. porem. as eXJsênclas da LCI braslletra.

Sendo assIm. consldmndo que o Brasil. por meIo do QUinto

Protocolo. nada faz alem de dar conhcctmcnto aos demaIS mcmbros da OMe cb ofena

brasdema de serviços financclros • dando cumpnmcnto 30 Acordo Geral para COmel't10

de SetVlÇOS ,GATS 1- c.enllficando-Ihes da dlSpomblllllade epoSSIbIlIdade de prcstaç40

desses sef\,ços por pane d~ InstitUiÇões financeU'i1S estran@lmas e o faz segundo os

estrilas hmues e condições que se encontram atualmcnte em "Igor. nos rermos da

leglSlaçio pertinente. parece·nos que nio subslsle nenhum ObS13culo a aprovaçào do

lnstnm1ento que ora apreCIamos

Ante o exposto, voramos pela aprovação do te1l.10 do Qwnro

Protocolo ao Acordo Gcnd para ComercIO de Semços. do Cr!l'lruzação Mundial do

ComercIO (OMC). coo<luldo em Genebra. em 17 de re.crelrO de 1998. nos lermos do

projeto de decreto ICglslatlYo que ora apresentamos

Sala da Conus510. em de de 1999

DePUlad~~~
Relator

CQMtSSÃQ Dl: Rl:UC6ES nãt:BJ0!Is E DE nEm" 'l:\ÇJQN:\L

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:-;' •DE 1999.
(Da COmlSsio de Rebçlles Extenores e de Dere.. Naclonall

Aprovu ri Ia;/n do QuIRIU Pro"."",/"
ao ..I.corJ" Gerul pura CmnirCJu de
Servrçrn. Ju Organr.:ac;iio ~hmdlUi J(J
Comerclu (OMe), r:onauú/tJ tUft

Genehru. em ]- de fevereao de 1998

o Congresso NaCional decreta:

AJt. 1° fica aprovado o te'C:to do Qwnro Protocolo ao Acordo Geral

para ComercIO de SeMços. da Oreamzaç,io Mundial do Comcrclo tOMC). concluldo

em Genebra.. em 27 de feven::1ro de 1998

Parasr.-fo UnJco ficam sUJeltos a çonslderaçào do CODgresso

Nac1ona.l quaisquer atos que possam resultar em rmsão do refendo protocolo. bem

como qWllsquer aJuslC$ complementares que, DOS tennos do lnCISO 1 do artigo 49 da

COnstltulçãO Federal acarretem cncarsos ou compromissos gravosos ao patnmõmo

rwaonal

Art ~ Este decreto ICSls1atlYO entra. cm .. Isor na data de sua

publicação

Sala claComlSS3o. em de~ de 1999

DePUUldt2.z C3rlo'~
ReJalor

11I • PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Relações Exlenores e de Defesa NaCional,
em reunião ordlnãna realizada hOJe. opInou. unanimemente. pela aprovaçilo da
Mensagem n' 1.095J99, do Poder &ecuüvo. nos termes do Projeto de Decrelo
Legislativo que apresenta. acatando o parecer do relator. Deputado LuIZ Carlos
Hauly

Estiveram presentes os Senheres Deputados - Antonio
Carlos Pannur1Zlo - PreSidente, Amon Bezerra e 5ynval Guazzelll 
Vice-PreSidentes, Aroldo Cedraz, CláudiO Cajado, Joaquim Francisco, Leur
Lomanto, Lavols,er Mma, Clóvls VOIPI, Coronel Garcta, José Teles, Augusto
Franco, 511vlo TOlTes. Vicente Caropreso. ZUla.ê Cobra. Damião Feliclano, Jo,!,e
Pinheiro, Zslre Rezende, Weldomlro Fioravante, Eduardo Jors.e, Paulo Mourae,
Fernando Gonçalves. José Cartas Elias. José Thomaz Nono, NelVa MoreIra,
Haroldo Lima, Cabo Julio e De Velasco

Sala da ComiSsão, em 12 de janeiro de 2000

D4~~_-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N2 392, DE 2000
(Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional)

MENSAGEM N' I 442199

Aprova o texto do Acordo de Cooperação CuRural entre o Governo da RePllbllca
Federativa do BraSil e o Governo da República da BollVla, celebrado em La Paz. em 26 de
Julho de 1999

(AS COMISSOE5 DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, E DE CONSTlT1JIÇÃO E
JUSTlÇA E DE REDAÇM (ART 54))

o CONGRESSO NACIONAL dl!eretl:

Art. l' FIca aprovado o texto do Acomo de Coopc:açio
Cultw:al entte o Govcmo da Rcpúbhca Fedeaava do Brasa e o Govano da
R.cpúbhc:a da BoIm3, ce1ebCldo em La Paz, em 26 de JUlho de 1999
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sua pubhcação.

Paápfo ÚD1l:0. Faam suj<:ltOS à apreCl2Çio do Congresso
Nacional 'J'WSquer atos que possom resular em revuio do refendo acomo, assam
como CjIWSqIICt aJllSle5 complcmml2la que, nos !elmOS do inciso I do Afligo 49
da CoI1SllllllÇio FedeaJ. aanel<m enc:ugos ou compromISsos gravosos 20

pammôllÍo nacional.

An. Z' Es1I: Dccteto Legaslaavo encn em vigor n.. c!m de

Sala da CollUSsio, em 12 de laneuo de 2000

~~~
~~o

MENSAGEM N" 1 442, DE 1999
(DO PODER EXECl1TIIIO)

Submete a ccnslderação do Congresso Nacional o texto do ACOIIlo de Ccope1lIção Cultural
enlrll o Governo da RepúblICa Fedel3lMl do Brasil e o Governo da República da BoIIVla,
cetellrado em La Paz. em 26 de julho de 1999

(As COMISSÕES DE RElAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; DE
EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO, E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
REDAÇÃO (ART 54))

Seahores Membros do Coopsso Naàonal.

De comonmdado com o disposto no 8lIIgo 84, 1DC1S0 vm. da CoosatUlçio Fedoral

suhme'" a elevada OOlISldm;io de Vossas Exc:elêo=as. a::cmpaohado de ExPOSlçio de M.l1VoS do

Sl:lIbcr Minmnl d. Esr.do. lntmllo. das ReI2ç~es Exten..... o texto do Acord. de Coopcra1â.
Cultural entre o Governo da Republlca Federanva do Bmll e o Governo da Republlca da Bollvi~

celebrado em La Paz. eDl 26 de Julho de 1999.

F~daratJ.va do Bras.1.1 e o Governo da R~publica da Bollvia

celeb!t'aao em La Paz, em 26 de ju..lho de 1999.

2. O Acordo subst1.tuJ.rá. no que se refere aos tema:

cul:ura:.s. o ConvênJ.o de int:ercãmb1.o Cultural. de 29 da março de

1958, e prop1.c.larã condiçOas _nstlt.uc1.onais para aprotunciar e

ampl:'ar o 1.nt:2rcâmb1.0 en'tre os dOloS paises.

3. O document.o contempla uma sli!r1e CG .lniciat.1.vas na Araa

c:ult'l.:ral, tais como: o 1..nc:remanto das a1:1vidades da dlvulgaçao

cult.ural con)un'ta; a divulqaçAo. 12m saus r~spect1vcs países, das

atiVldêdss cultura1S e da literatura do outre pais: o estimule do

l.nt.ercàmbl.o nos campos da pesqu1sa hist6r1ca e da compilaç!o da

r:u!t:.er1al bibl1.oqri1fico e 1nfoxma~1vO. assim como enere instieut.os

do formação art1st.ica de ambas as Panes.

4. Tenao em V1.sta o l.n'te.!'2sse da a.1.plomac1a bras11e.1.ra em

ampl.:.ar e dlnam1.%ar aS :,~laçr3es cultura1.s COIn a Bolivia. de modo
a _::l:ensi~:.car :J c:::mhec:.:ncn'tc onutuo enl:re os doJ.s povos. em
comp~e ..ne!l1:o ao ;:rocesso d~ ==escer~e _n~egracao po11tJ.ca e
econOnu.ca, : .11go o j).cor.:::.o de C:)opcraçio C..:ltural m.ere=ador c
aprovaÇao :::0 ':onq=esso 'Jac:.:::na1. Nessas =ondJ.çees, Junt.o
presenl:e EXpOS1Çilo cc!: Mot:.·:os pro)e'to de Menssqem r para que .Voss
E:xcelênc:.a, se assim houv== ;:lar b:!m, se Cl.qne encaDU.nh,ã-le a
Congr~sso Nac:..onal

Respe~:.osamentQ,

r.UIZ r:::!.I?E: :n: 5E:lXAS coRRt.~

Mlnlos-:== ae Estaco, _~t:er:"no, das Relaç~es Ext:cr10r~s

Bruma. de outubro de 1999.

ACQBQO pe COQPl=RACÃO CULTURAL ENTRE o GOVERNO-DA
R.EPll!)UCA fEQERATIVA DO BRASIL ;: O ooyr.RNO DA

R,EPUPUCA DA BQLIYIA

o Go.emo d. R.pubhoa F.d.",uva do Brasil

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESl1lDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TtruLorv
DA ORGANlZACAODOS PODERES

CAPÍ1ULOII
no PODEREXEClrnVO

Seçioll
Du Atribuições do Presidellle da República

An 84. Compete prrvauvamente ao Presidente da Republica:

vm • celebrnr tnWldos, convenções e atos JntemaclOOlUS, sUJe'los a
referendo do Congresso NllClooal:

o aO.emo da República da BolI...
(doravantt denominados t!!: coPart::s"),

Conoenc.dos d. quo para o dosenvolvrmenlo llI2IJ amplo da cullura
nnlli dnu; Estados é fundaillental e n~o um conh:Clm:nto reclpn:oco mais
esl~uo.e

Anlllt.,dos pelo desejO d~ocrállC:D de mcrcm::nlar a Inlegraç40
l,'ullllml entre nsnbo'i os Esttdos. tomando cada \C2 lIlaiS rim,! a Ir.:dlclaml
:1n1l7':lde que une o Drasll =a Bollvra.

i\ceuclmllll '\tl!lIIl1le

I As Pôtn:, comprometem-se a promover a cooperaç!D e o inten:imblo
""lr~ nlli 1TIlIillhnç_'es e ag:nle5 cullwtUs de cada E!tado

2 COI1l elise obJell"'o. cada Pane apoiara. com base na reclllrocldade.
n'õ iltI\ldôtde'õ que ~e realt7.em 110 lemluno des~ Eslado em favor dõl dllu..~D do
llluuU,1 C dil' c'pre....'õ\;e... cllh1lml~ c ilnlsllcOlS do ulllm r'nadn. de acurdo cum o
l_hmdm tle I\lL\ ldildelli que ligura cumo Ane'(n I do prelienle Acordo

As Panee; lIICellll\ílr.to u esludo o el151l\O e a dl\'llgaç10 dõl hll~un

ponu~l1esn n•., Repubhc:n tia 13011"1:1 e d:l hn~ua espanhola nD Repubhc:a
Federallva do Bmsll. por meio d3 cnaçdo e IUllclonwenlo. etn semlorio do. Qulra
Pane. de inStitUiçÕes culturais

JJ8 OAMC-,MRE- ;'APS

Bras1.1.:.a, 24 de setembro de 199'

A$ Panes esrabelecenio um procedimento de II1tercàmblo de
Inronnaç6es refer:ntc as matenas que são objeto do pres:nlo:: Acordo.

&xcelent:.1ssimo Senhor Presidonte da RepÚDlica.

Elevo a alta consideraçao da Vossa ExcelêncJ.8 o anex

Acarde de CooperaÇao ('" ..l.1.tural entra o Governo da Repúblic

Ceda uma das Panes ..ron;ar·sc-ã para quo • cooperaç!o culllUal
estabelecida em Virtude do presenla Acordo se estenda a lodas es regiOcs du
temtono dess~ Estado e ao m~llor numero poss1Vel de seus habllanl=s Com esse
obJetivo, clara a m~IS ampla difUsão aos prozramas de cooperação cullwal qu~ se
estabeleçaln em vlncde do presente Acordo
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,.. ranes romenlorio o orgaJllznçJlo e a produção de alividades
cnl"lml~ cnnJlmlalllj pnm c;\la promoçio em ten:ell'cs Estados

A.1IIj Panes compmmetem-se n bU5CDr fonles de nNUlClam~n em
CIf1.!DnI~M InlenulCIOn."S e (\U1daÇ&:S com pragl1U1r.as cullunu!I p3nI • reallzaç40
de empreendlll1enlol'; c:nnUlll1IIi

1 Codo "one csllmulara as II1sl'lu,ç6es publicas e pnwdas.
f'C.,ea:dmente n~ respec1l\'M sac1edades dt escntateS e arustas e as cârnI;'U do
11\Ta. (1nm 'l"C cn\'1em SUtiS pllbhçaçõcs em qualquer fOl'mato As biblioteca.'
u:lc.cn:ns do ontro F.stado

rO\U'I'etc;',. \ambém. a trndnç~o e .. edlç..~u \"lU C~1Ç~U d3
llnnClpalS obras IlIernnns de aulores n;JC1onalS do outro pals

Ac; Pi1ncs r.,clht<1rno a co-produçJo lhsco~mlica de obrus mUSicais
1:111 \!crnl. ,'ruLt~llcllles ll~ mllôrcc; ongll13nos de nl11hns os F"..lat1ns

ARnliO VI!

Cada Pane IIlcenu\!ara o desenvoh'lmelllo de RIlVldadcs e o
II1lerc:imblD nolll: c.,nt~ dõI pCsqlllsa IlIstona e da compJlaçio de malenal
blbllografico e lIIfOnnall\o Do mesmo modo. esumulam o ullercàmbro eDlre os
Institutos de fp:maçâo ortlsllca de ambos os Eslados

MIIGoym

Cada UntO das Partes promovenl o descnvolvrmenlO de allVldadcs
conluntas, conexas com o objeto do preserue ACOrdD~ entre sua própnas
entidades pubhcas ou pnvadas de dlfusAo cultural e as IlISl1twçlles ID810ps da
ourra Pane

Codo rone lavorecera a reahznçJo de filmes sob o re~nne de co
pmdllC:'" e cc>-d''<lnbulÇio

C.lda PíJnc faclhlara a adnnssilo no lemlono desse Eslada. em
C31l1ter len1pornno. de confonnidode com sua.'\ respecuvas dl"P05lç6es lepisa de

lodo II1ntenal de nalureZil culllUilI que conlnbua 80 desenvolvllllento efic;az das
nli\1dnde'\ cOlnprcendula.'\ no presente Acordo

J\s l'anes ,ecomendam a ulllaaçlc> de Banco de Dado:o comum
1IIr..nnnll1"dn • coorecclOondo no àmbuo do Sisl.... de lororrnoçao CultueI! da
1\",."", , nllno e dn Conbe (SICLAC). do Fonlm de Mlll1mos e Aulondldcs de
",t1hlm IIn AllImcn l.ntinn - para difundir calendãnos de atiVidades CUlUDlI15
"I\~' Ir""",,,•. c",,,,,,,,,,,. pliImGs. balsas de elllldo) e te1:lçlles de teClIRO'

hU1IUl1I0'õ. 3'\SlIln comn n desc:riçlo da mfra-estrulum dlspanivcl em ambos os
E.<;\~

ARJIOOXII

" panlr de ~ua entrada em víltClr. este Acordo SU~ItUlru as pan~
ro'ol"'" o"' I.'n"~ cuhu.... do Coo.imo de lolcrc:âmblo Cuhural...."..,du enl
~o d. UlOrço de 19~8. entre o Repubhca Fedetal"" do arosol e o Rq,ubhco da

. noll\1o

~ U I'f'e'lIcrlle Acardo pennnneçera em \1gor por tentpn II1delennmscSo.
ti nlennlll. que IImn dnll;. Part~ nwnreste. por escnto. por via diplomaUca.. sua
mt""c;"n dt denIU1P:1n-I" Nete caso. a denul1C1t1 sU11ma erello 6 (Sei,) meses IpoS

:I dtlln de recellllueulo dn nntlliCõJçAo.

~ E.<1e Acordo pntIen\ solrer mn<!llicuçõe5 JlO' meio de lmeu de NOI"
dlf'llnnrnucn'lõ. dt: et'lll1mn 3C'Ndu. entre :t.' Pan~ Ac; Inoc.hricuçõcs entr;aljo ent
\ ,!!ur 'C~umhl Ut.-q,pu\ndu no T1atagTn\n \ des\e I\n\y-o

':CIIO 11n cnlndC! de La IJ:lz. CII1 26 de lulhu de IIX'Q. em dOlo;

e.'Ct1urlnre!lO nn~utlll" 110" u!lotuns pUl1u~uês e ~p.lUhol. sendo DJllbos os teXIQS
Igl1l1huemc .nUêllllCOIIIIi

,~, l_1 é_ <õ7R,C ,," "-'- J....;..J-"-
PILO ODV!llNO A REPUBLICA P!LO DOYDNO DA RBlU8L1CA

FEDERATIVA BRASIL DA BOl.1VIA

L\Lf.2. relf.poe t.&t9.p1:.i. .:z.... l.E Kut:'1110 48 La. RoeM

0\1'1 E)o.O I

Quadro de A11\,dades

Numeracio .".. Sub-a""
OI I\nc.sCênlca.l 01 (.Irco

02 Dança
03 Pantomunil
040_
OS Teatro
06 MlnonetleS

D2 PrD6u~ AUdloYllUal 0\ C\neaW.
CíDCI"IWografica. VMf=sraflca., 02 Ridlo
DilClDS'áfica e ele IUdlo c de ol Ttl......
TeSev1s1o EducatMfCulbJra1 de 04 Vldco
CllÍlCO' niD eameraal OS MoWmldla

Ol MUSICO OI 0-... PopuIor.
FoIdonca. E1nICL de
Vanguarda (Etudna)
02 Elaroacusdca
OJ Di......~.

04 Artes ptbltcU. Y1JU:11ls. BTiftcu.
frlalDa e nurnbmallC&

05 Palrirndnl. C".uI...... C.II.... 01 Art-.s
Nepu e Indfpnu. Culruru 02 Culluru tep)rws
fle!.lOIlatL Ancsanuos. Ol CuIlIllUINlIsaw
Museo'oP e ArquIVOS 04 folc1Ofe

OS Palnm6m0 adl.nlI
O6M.....
01 BibIIo...... An!UM>••-OI Livros e In='Ib"D • 'alma

U6 IJlenllllUra c liultllnJdades 010."'_
Dl lltdallea
03 Letras e Artes
04 C"o-pnxtuçlo ednonal
OS FilmoRa.C"'_SnelaIl
06 C"Ii._.Exaw
OlP_.

n7 Arcas 1..O!!f"du 01 Feira Culturus
01. Tummn Cultwal
03 Ecol.urama
0rI Senunanos e Conrcrincas

I I)nrn a nphc'lIçftn delliile Acordo. De; Pnn~ cn3ln a Connwa H.'tCCUII\lI
CLI\\uru\. 'lUC 'em tClllm nàle\I\'a5

:1) C"\I:llJe1cLer Ilrtl~111a'\ e'(~LUII\C.lS. e

hj n\nl~. penodu::l.melne. 05 ditos programas

Aviso.. 1.706 • C. CIVIL

Senbo, Pnm""" S=ewio.

Em 5 de outubro do Im

2 A COlnISc;.;O E..'(&:cutl'\,'a Culllllal rewur-se·a em qualquer mDmel1l0~ a
J'lCdldn. pnr "m dlplornauc.'\. de un\Q, das Partes.

ARlIGO XI1I

Os recursos orçametilànos neeessanos a e:c:ecuçAD de programas
conJunlos preVIstos no presente Acordo serio e.'(anl1nados pas reuniõeS da
Comlssalo E.,ecuII'" Cuhoral de quelrala o ArtIgo p,ecedenle

AR11GQXIV

• Cada POlrte nO\lúcarã a. O\\l,ra. SQbce o cun.lpnnlento das RspectlWS
rammlnhtde'\ lelt;lllllli Inlemos para sprovuç:Clo deste Acordo. o qWlI entraní em
"'1'0' 30 llnll'ol dIas opôs o dulo da uhnon nOllfieaçlo

Eocammho a .... Scczeana Meusasem do ExcelCllllsSlmo SCDbor __ tia

RcpubUca reIaIiYB .., leIClD do Aconlo daC~ CuIlUIII celebrado 0llIft O Goveroo tia
RepúbUca Federativa do Br.wle o Govemo da Repuhhca da BolMa

\

é~,-\'''''

saVANO GIANNI
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PARECEIl DA. C.oMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERlORES EDE DEFESA NACIONAL

1- RELATÓRIO:

O Excelentfssimo SeuhClr Prcsid:lllte da. R.epúbliC<1 ;ubm:r.: 8

ccmsicleraçio do Congresso Nacional, por meio da, M:osagem nO 1.442" d: 19~.

acompaIIhada de exposição de motivos do SCDhor Mmistm d~ Estado doo ~'"'cJ

Extericnes. o texto do Accmfo de CoopaaçIo Cultural entre o C"Ovemo da ~licn
Federativa do Brasil e o Govemo da R.epública da Bolívia, celebrado em La Paz, em 26 d~

julho de 1999.

o acordo em apreciação destina-se a substituir, no que se i'efere aos

temas culturais, o Convênio de Intercãmbio Cultural, de 29 de março de 1958, e piOpiciari.

condições institucionais para aprofundar e ampliar o intercâmbio entre os dois pafscs.

Dispõe, para tanto, a ~eito da cooperação e do intercâmbiO nas areas de c:ultum, em

especial o incremento das atividades de divulgação cultural conjunta: a divull!2cão, em

seus respectivos países, das atividades culturais e da literatura do outro país; o =stlmulo do
intercâmbio nos campos da pesquisa histórica e da compilação de material bibliográfico e

informativo, assim como entre institutos de formação artística de ambas as Partes.

D - VOTO DO RELATOR:

o acordo de cooperação cultural ora celebrado com li Bolivia encontra

correspondência com os acordos de cooperação cultural fumados recentemente pelo Brmil

como a Argentina e o Uruguai. Tal como aqueles, tem por objeto a cri~ de um

arcabouço jurídico-institucional no âmbito do qual se desenvolverão as Vári25 2JSivi~es~

cooperação cultural.

Esse Acordo atende ao principio constitucional que figura DO plllÚpO

IÍDico do Artigo 4° da CoDStituição, segundo o qual "a República Fetdemtiw. do BrlSil

buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América UltiDn,

visando à formação de uma comunidade latino-americaml de JW;Õe8."~Iil~. o

Acordo insere-se no contexto de uma ampla articulação de interesses com OOIWS~3
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regioniis, destinada a aprofimdar os tradicionais vínculos de amizade e intcn:lmbio que

com eles mantemos.

o cloc:umCllto contempla uma série de inicianvas na 6rea cultural, tais

como, a divulgaçlo das atividades culturais e da literatura do outro pais, o estimulo do

intercâmbio nos campos da pesquisa histórica e da compilaçlo de 11Uderial bibliográfico 11

infomudivo, almn da realizaçIo de filmes c co-produçClcs discográficas. Eau iDiciativu

propiciarlo c:ondiçClcs institucionais para o IIJIOfimc!amCllto c a ampliaçlo do iDladmbio

bilateral, de modo a intensificar o conhccimento mútuo entre os dois povos. No imbito da

América Latina, o Governo brasileiro celebrou acordos similares, já em vigor, com

Argentina, Uruguai, Cuba, Equador, México e Paraguai..

O prcsente acordo cultural reveste-se de suplementar importância por

tratar-se a Bolívia de uma nação com a qual o Brasil compartilha uma série de interesses,

além de uma fronteira comum, uma identidade latino-americana c, mais recentemente, a

condição de associados de importante iniciativa de integração econômica, consubstanciada

por meio do acordo de associação entre a aquele pais e o MERCOSUL objetivando a

formação de uma zona de livre comércio.

O avanço da integração econõmica envolve e ao mesmo tempo depende

do desenvolvimento das relações culturais e do intercâmbio entre profissionais das diversas

áreas da cultura como artistas e cienbstas, bem como de professores e estudantes, e

também do intercâmbio entre as academias, instituições de ensino e órgãos públicos que se

ocupam de cultura e de educação.

Conforme o disposto no Artigo I, as Partes Contratantes comprometem

se promover a cooperação e o intercâmbio entre as instituições e agentes culturais de cada

Estado. Por meio desse mesmo diSPOSItiVO, cada Parte$ Contratante compromete-se, com

base em reciprocidade, a apoiar as atividades que se realizem no território desse Estado em

favor da difusão do idioma e das expressões culturais e artísticas do outro Estado, bem

como a incentivar o estudo, o ensino e a divulgação da língua portuguesa na Bolívia e da

Ungua espanhola no Brasil

O acordo prevê, igualmente, o estimulo às instituiç6es públicas e

privadas de cada pais, principalmente às sociedadcs de escritores e artistas c às câmaras de

livro, para que enviem suas publicações, em qualquer formato, às bibliotecas nacionais da

outra Parte Contratante. Dispõe, também, sobre o estimulo à traduçlo, ediçlo c co-ediçlo

das principais obras literirias c a co-produção disc:ográfica de obras musicais de autores

nacionais do outro Estado. ~

lu Partes CoDIrI!aDtes compromctem-sc também a iDccntivar o

desenvolYimCllto cIu atividades c o intcrcimbió nos campoI da pesquisa hiltórica c da

compilação de matcrlal'bibliográfico e informativo, bem como a favorecer a produção

cinematográfica em regime de co-produção e co-distribuição.

Quinta-feira 13 01491
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São PrevIStas, amda, facilidades para a admissão no território dos Estados

Partes, em carátet temporário, de todo o material de natureza cultural que contribua ao

desenvolvimento eficaz das atividades compreendidas pelo acordo.

No que tange à aplicação do acordo, o Brasil e a Bolívia resolveram (à

semelhança dos acordos do Brasil com a Argentina e com o Uruguai), nos termos do seu

Artigo xn, instituir a "Comissão Executiva Cultural", a terá como objetivos principais a

elaboração de programas executivos e a avaliação periódica desses programas.

Ante o exposto, VOTO pela aprovação do texto do Acordo de

Cooperação Cultural entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da

República da Bolívia, celebrado em La Paz, em 26 de Julho de 1999, nos termos do projeto

de decreto legislativo que ora apresentamos.

coMISSÃo DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NA.CIONAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" t DE 1999.
(Da Comisao de Rel!.ÇÕes Exteriores e de Defesa N2Cional)

Aprova o t(]J(lo do A.etlYdo de
CooPmJç4o Cultural entre o Gt»Ymro da
República FederilllVa do BrtlSil e o Govemo
da Rept!blica da Bolívia, cel~ em La
Pt!Z, em 26 d~jull,o de J999.

o Congresso N!!cionaJ. decreta:

Art. 1° Fica aprovado o texto do Acordo de Cooperação Cultural entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Govemo da República da Bolívia,
celebrado em La paz, em 26 de julho de 1999.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à apreciação do Congresso Nacional
q~sqUet atos que possam resultar em revisão do referido acordo, assim como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do Artigo 49 da Constituiç!o Federal,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.



Janeiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

11I • PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional,
em reunião ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, pela aplOva~a da
ItIIensagem nO 1."2199, da Poder &ecutlva, nos termos do Projeto de Decreto
Legislativo que apresenta, acatando o parecer do relator, Deputado Joaquim
Francisco.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: - Antonio
Carlos Pannunzio - Presidente, Amon Bezerra e Synval Guazzel\i 
Vice-Presidentes, Aroldo Cedraz, Cláudio Cajado, Joaquim Francisco, Leur
Lomento Lavoisier Maia, Clóvis Volpi, Coronel Garcia, José TeleS, Augusto
Franco, Silvio Torres, Vicente Caropreso, ZUlaiê Cobra, DamiAo Felicieno, Jorge

Pinheiro Zaire Rezende Waldomiro Fioravante, Eduardo Jorge, Paulo Mourão,
Femand~ Gonçalves, J~sé Carlos Elias, José Thomaz Nonõ, Neiva Moreira,
Haroldo Lima, Cabo Júlio e De Velasco.

Sala da ComIssão, em 12 de JaneIro de 2000
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Tem é1 palavra o Sr. Deputado João Magno.
O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
na noite do último dia 16 de dezembro, a comunidade
de São Geraldo da Piedade, em Minas Gerais, ficou
estarrecida e assustada com o grave acidente que
matou o trabalhador rural João AntOnio Pereira, que
deixou dez filhos e a esposa. Trata-se de um acidente
que nunca acontecera na CEMIG, por falta de
manutenção.

Após uma intensa chuva naquele Municfpio, a
rede de alta tensão da CEMIG estourou, e o
trabalhador, no outro dia, sem averiguar devidamente
o que teria ocorrido, de forma despreparada, fez a
ligação da eletricidade, realimentando a rede, e o que
ocorreu foi que esse trabalhador rural foi
eletrocutado, ficando oito horas preso, até que a
polfcia viesse fazer a ocorrência.

Sr. Presidente, vimos a esta tribuna solicitar
providências. Sei que o Governador Itamar Franco
tem um perfil de homem público sensfvel e que o
processo de demissÕes na CEMIG começou quando
da sua privatização, que ocorreu antes da posse do
atual Governo de Minas Gerais.

A causa desse acidente e de outros que
poderão ocorrer em Minas Gerais é a falta de
manutenção da rede elétrica, a falta de
trabalhadores. Muitos trabalhadores foram demitidos
após o processo de privatização.

Se a direção da CEMIG não tomar providências,
se não houver cobranças por parte do Governador,
certamente, em outros grotões do Estado, outros
acidentes ocorrerão, o que é lamentável, triste,
porque uma vida, especialmente a de um chefe de
famflia, não se restitui.

Portanto, apelo ao Sr. Governador para que
faça junto ao Presidente da CEMIG a cobrança de
que seja feita a manutenção da rede e de que se
amplie o quadro de trabalhadores dessa empresa em
todas as regiões rurais de Minas Gerais.

Também peço que fiscalize a CEMIG para que
não coloque obstáculos ao pagamento de
indenização à fam!lia do Sr. João Leonardo, que
perdeu a vida. Estive no local do acidente 3 dias
depois e verifiquei que a CEMIG sequer levou seu
Departamento de Assistência Social para fazer um
acompanhamento psicológico da fami1ia, em uma
relação atrasada de uma empresa que, em Minas
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O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Gerais, sempre foi um exemplo de empresa lucrativa,
Finda a leitura do expediente, passa-se ao eficiente e moderna.

IV - PEQUENO EXPEDIENTE Portanto, Sr. Presidente, queremos cobrar esse
acompanhamento e pedir que não sejam colocados
obstáculos para que a famllia do Sr. Antonio Pereira
seja indenizada imediatamente, sem burocracias, por
esse tão grave e perverso acidente que deixou toda a
comunidade do próspero Municfpio de São Geraldo
da Piedade em situaçao de tristeza. Sou filho daquele
Municfpio e estive no lugar onde nasci.

Portanto, apelo ao Sr. Governador, que tem
sensibilidade, que determine ainda hoje - e ainda
hoje farei contato com o seu gabinete - à direção da
CEMIG que se prepare melhor para mais chuvas que
estão para acontecer em Minas Gerais, para que não
haja mais tragédias, ceifando a vida de inocentes
pais-de-familia, de trabalhadores rurais, de
domésticas e donas-de-casa.

Era o que tinha ai dizer.

O SR. ENIO BACCI (pOr - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a nossa Constituiçao Federal, em seu
artigo 14, nos assegura que a soberania popular será
exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e
secreto, com valor igual para todos mediante
plebiscito, referendo e iniciativa popular.

Articula-se, entre os partidos majoritários no
Congresso, a aprovaçao da emenda constitucional
que institui o parlamentarismo ai partir de 2002, sem
consulta eleitoral.

A todo cidadão brasileiro é assegurado como
direito polltico o plebiscito e o referendo justamente
para que possa, o povo brasileiro, decidir sobre questão
tão importante como a mudança do nosso regime
polltico. No meu entender, se o parlamentarismo, que
assegura uma pessoa para exercer funções de chefe
de Estado e outra para exercer funções como chefe do
Governo, for aprovado sem consulta à população, seria,
no mlnimo, ferir a democracia e desrespeitar a
Constituição.

No momento que se fez um plebiscito, venceu
por larga maioria o presidencialismo, e somente um
novo plebiscito poderá de forma legftima alterar o re
gime para o parlamentarismo - o resto é golpe!

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, hoje esta Casa deverá votar a Proposta
de Emenda à Constituição nO 85-8, de 1999, que cria
a chamada DRU, que desvincula das receitas
orçamentárias o equivalente a 20% referentes a
impostos e contribuições sociais, o que permitirá ao



Durante o discurso do Sr. Waldomiro
Fioravante, o Sr. Severino Cavalcanti, 2°
vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Enio
Bacci, § 2° do artigo 18 do Regimento
Interno.

o SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a
palavra ao Sr. Deputado Neiva Moreira.

O SR. NEIVA MOREIRA (pOr - MA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o jornal Tribuna da Imprensa completou
cinqOenta anos de existência e esse é um fato muito
importante na história da imprensa brasileira.

Os grandes acontecimentos da vida polltica,
econômica e social do nosso Pais foram objeto de
uma cobertura competente e de uma presença
constante desse jornal.

Mas isso é apenas um aspecto da trajetória da
Tribuna. Na verdade, as suas colunas têm inserido
não apenas a informação objetiva, mas sobretudo
refletem as grandes e, por vezes, dramáticas
inquietações e os clamores da população contra a
injustiça e a exclusão social.

Nem sempre, Sr. Presidente, as posições da
Tribuna eram ou são por nós compartidas, mas com
o reconhecimento de que em nenhum momento esse
jornal se distanciou do seu compromisso com os
interesses fundamentais do nosso Pais e com a
permanente causa da soberania nacional.

Poderlamos dizer que, entrincheirado nessa
posiçao patriótica, a Tribuna pagou um alto preço por
sua combatividade. Corajosamente enfrentou
violências, tropelias e ameaças, com os seus bravos
diretores e a sua valente equipe de trabalho
enfrentando o terror sem transigência ou
capitulações.
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Governo fazer a utilização desses valores livremente, sobre combusUveis, cigarro e bebida. Imposto
sem a vinculação prevista pela Constituição. eminentemente seletivo que seria vinculado para

É importante destacar que essa emenda à aumentar os salários dos professores e dos
Constituição é uma substituição do antigo Fundo de funcionários públicos.
-Estabilização Fiscal. Na verdade, significa entregar Sr. Presidente, esses partidos, lá no Rio Grande
ao Presidente Fernando Henrique Cardoso um do Sul, onde fazem o papel de oposição, de forma
cheque em branco para que S. Exa. faça o que bem descarada votaram contra es.se aumento de tributos,
entendercom esses recursos. Eaté hoje o Presidente que seriam vinculados para a educação e para pagar
da República tem demonstrado à Nação brasileira melhor os servidores públicos.
que utiliza esses recursos para pagar juros a Hoje, aqui em Brasrlia, vão dar um cheque em
banqueiros e ao capital especulativo. branco ao Presidente Fernando Henrique Cardoso,

Esta Casa está sendo chamada para votar uma para que entregue 20% da receita do Pais nas mãos
matéria de extrema importância para o Pais, que, na dos banqueiros que massacram o povo brasileirol
verdade, vai causar profundas conseqOências, Era o que tinha a dizer.
porque - como já disse - significa entregar um
cheque em branco nas mãos do Presidente da
República.

A população brasileira, que elegeu esse
Presidente ainda no primeiro turno das eleições,
acreditava nas suas propostas eleitorais de que faria
um Governo voltado para o emprego, o
desenvolvimento, a saúde e a educação; no entanto o
que vemos é um Governo que não fez nada disso, a
não ser criar mais desemprego e sucatear a saúde.

Este projeto, por seu turno, é mais uma
demonstração desta realidade. Desvincula as
receitas da saúde e desvincula 20% das receitas
destinadas à educação, e o Presidente da República,
certamente, vai usar mais uma vez esses valores,
como já disse, para pagar juros ao capital
especulativo.

Na verdade, o que temos hoje é um Presidente
da República com credibilidade popular menor que a
do ex - Presidente Fernando Collor de Mello na data
do seu impeachment.

Há que se fazer ~ma reflexão nesta Casa, Sras.
e Srs. Deputados, eleitos pelo povo: é correto dar um
cheque em branco àquele que hoje tem menos
credibilidade do que o ex - Presidente Collor de Mello
à época do seu impeachment? Seria correto,
decente e ético passar um cheque em branco,
equivalente a 20% dos impostos e das contribuições
sociais arrecadados no Pais, às mãos do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, que foi eleito no
primeiro turno, mas que já não tem mais a mesma
legitimidade popular, porque mentiu p'ara o povo
brasileiro?

No meu Estado, Sr. Presidente, o Rio Grande do
Sul, os partidos pollticos que dão sustentação aqui
em Brasflia para este Governo, há poucos dias, foram
chamados para votar um pacote criado pelo nosso
Governo OlMo Dutra, com vistas a acrescer impostos
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No transcurso dessa comemoração, quero rurais, que, com apoio ora do Banco do Brasil, via
saudar o seu combativo e intrépido Diretor Hélio PRONAF, ora do Banco do Nordeste, via FNE, e
Fernandes, um lutador que se ajusta à invocação outras fontes de recursos, estão desenvolvendo
hist6rica de um combatente sem pausa e sem medo, enormes plantios da nossa anacardium
que, em defesa da ilegalidade democrática, viveu occidentalis, o caju, fonte indiscutrvel de renda em
momentos não apenas de luta, mas de enormes todos os sentidos.
perigos e sofnmentos. Visitei uma cooperativa localizada no Km 80, no

Esses momentos, Sras. e Srs. Deputados, Municrpio de Campo Grande, Estado do Piaur, que
foram postos à prova, sobretudo no tenebroso entra em operação este ano para processar 7 mil
perrodo da ditadura, quando, por não transigir, não quilos de castanha por dia, empregando em cada
capitular e não compactuar, a Tribuna e seu Diretor turno mais de 300 pessoas diretamente. Vi também,
Hélio Fernandes eram o alvo preferencial da Sr. Presidente - fruto e resultado do inverno bom
repressão e do terror da violência de Estado. que se teve de 1998 para 1999 e o que se prenuncia

Por todos esses motivos, Sr. Presidente, o ainda mais auspicioso para 1999/2000-, o resultado
cinqoentenário da Tribuna da Imprensa é uma data da produção de mel naquela grande microrregião, a
muito significativa na luta contra os opressores, pela partir de outra cooperativa lá instalada há quinze
liberdade de opinião e aspirações do nosso povo. anos e que teve oportunidade, só nos últimos três

O SR. B. SÁ (PSDB-PI. Sem revisão do dias do ano de 1999, de exportar de uma s6 vez cem
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não toneladas de mel de abelha. Tal cooperativa é
quero chegar ao ponto do Conde Afonso Celso, composta de 120 sócios e emprega direta e
quando escreveu o livro "Por que me ufano do meu indiretamente quantidade substancial de pessoas.
pars", que várias gerações tiveram oportunidade de Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, coisas
ler, em que demonstra um otimismo, diria, voltairiano, importantes estão acontecendo no interior do Estado
exagerado. do Piaul e certamente não terão a sorte de alcançar

No entanto, quero registrar mais uma vez que, as páginas dos jornais, notadamente da grande
andando pelos interiores do Piaul nesse perrodo de imprensa, mais preocupada com as emoções de
recesso, vi a força do povo manifestar-se por meio de governo e desgoverno no dia-a-dia dos contra e dos a
resultados práticos espetaculares, mediante ações favor. Mas este é um pais que evolui desde as bases,
de associativismo e cooperativismo. provando que com ações bem desenvolvidas - e a

Sem nenhuma dúvida, este é um Pars que via associativista e cooperativista é uma delas - com
mesmo contra as ações e vontades de pessoas que, certeza esta Nação marchará inapelavelmente rumo
muitas vezes, pensando que estão tentando ajudar ao desenvolvimento, o que todos desejamos.
estão atrapalhando, seguirá seu rumo maior de O SR. WELLlNGTON DIAS (PT- PI. Pronuncia
nação ocupante, em breve, de um dos patamares de o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sras e Srs.
desenvolvimento de todo o globo. Deputados, o Instituto de Resseguros do Brasil,

Cito dois exemplos que constatei e que são antigo IRB, hoje IRB-Brasil Re, existe desde 1939,
-frutos de conjunção de forças, de uma coincidência criado pelo esprrito obstinado de Getúlio Vargas, com
feliz de eventos. De um lado, as boas chuvas que já objetivos não só de desenvolver o mercado nacional,
estão caindo por todo o Estado, principalmente na mas também de garantira cobertura de riscos futuros,
região centro-sul, que faz com que a ação da excedentes aos limites técnicos das seguradoras.
Secretaria Estadual de Agricultura, tendo à frente o Ocupa a liderança em tecnologia de resseguro na

.- colega Deputado Marcelo Castro, comece a mostrar América Latina, situando-se ainda entre as trinta
resUltados, na medida em que ele tem procurado maiores do mundo.
incentivar a cajucultura, com uma meta ambiciosa, São sessenta anos de bons serviços prestados,
que certamente será preenchida: de ver plantados no preservando a estabilidade das empresas nacionais
Estado do Piaur, até o final do inverno, este ano, mais do ramo e garantindo aos segurados a liquidação, na
3 milhões de cajueiros. rntegra, de quaisquer sinistros. O Instituto contabiliza

Na microrregião de Picos, onde se colhe hoje inúmeras vitórias, feitos importantes, sólida
aproximadamente metade da castanha produzida no notoriedade, em decorrência de trabalho e tradição.
Estado, no ano de 1999, a safra alcançou a cifra Antes dele, a atividade de resseguro no Pais era
fabulosa de 47 milh/5es de quilos de castanha. Lá, quase totalmente realizada 11~ amerior, por
pude constatar a força dos pequenos produtores intermédio de companhias estrangeiras que, então,
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aqui operavam, chegando a deter oitenta por cento 6°) se, no mesmo exercfcio, contribuiu com um
do mercado nacional. Era portanto necessário que se R$1 bilhão para a poupança nacional, recolhendo aos
favorecesse o aumento da capacidade das cofres públicos cerca de R$52 milhões em impostos;
sociedades nacionais, ao tempo em que seria retido 7°} se já proporcionou, somente no primeiro
maior volume de negócios na economia interna. semestre de 99, lucro de R$151,8 milhões, e os
Assim nasceu o IRB, sociedade de economia mista, investimentos em tftulos federais corresponderam a
jurisdicionada, àquela época, ao Ministério do 41,4% do volume em moeda nacional;
Trabalho, passando, depois, à alçada do Ministério aO) se dá capacidade financeira a 135
da Fazenda, onde está hoje.

seguradoras;
Pois bem, Sr. Presidente. A excelência

alcançada, fruto de trabalho e perseverança de 9°) se tem R$2, 1 bilhões em ativos, sendo
tantos, em tantos anos, está prestes a ir para os ares, R$1 ,7 bilhão em investimentos;
mercê dessa nefanda polftica neoliberal de Fernando 10°) se possui patrimônio Ifquido aproximado de
Henrique Cardoso, que não se dará por satisfeita setecentos milhões de reais;
enquanto não implodir o Brasil. Não bastassem todos 11°) se as despesas administrativas
os estragos já perpetrados nas comunicações, nas enquadram-se nos padrões internacionais,
estradas, em companhias produtivas e saudáveis, o equivalentes hoje a quatorze por cento da receita
IRB agora é mais um na lista famigerada das bruta, mas tendentes, ainda, a redução, em
privatizações. decorrência de medidas administrativas

De forma simplificada, o resseguro é o seguro modernizadoras que vêm sendo implementadas;
do seguro, a operação mediante a qual as operações 120) se a empresa "enxugou" seu quadro de
de seguro estão garantidas junto ao segurado, seja pessoal, via programa de demissão voluntária, pelo
graças à pulverização de riscos, seja por força da qual o efetivo sofreu redução de 700 empregados,
distribuição de responsabilidades, aplicadas, ambas, contando atualmente com 490 funcionários, apenas;
em situaçOes em que, ou as responsabilidades são
muito elevadas, ou o valor do risco está associado a 13°) se o preço mfnimo fixado para venda foi de
baixa freqOência, ou o conhecimento estatfstico é R$470 milhões, segundo a empresa contratada pelo
insuficiente. Sem tal mecanismo de compensação, BNDES, enquanto os dirigentes do Instituto estimam
vamos assim dizer, as companhias passam a carecer valores acima de R$1,5 bilhão?
de estabilidade, e o mercado segurador perde Tudo isso, Sr. Presidente, são coisas a
credibilidade. Não há exagero em afirmar que o IRB considerar, aspectos que não podem escapar à
está para o setor assim como o Banco Central está percepção da sociedade brasileira, a fim de que se
para os demais bancos, exercendo funções evite mais esse ato de sucateamento do patrimônio
normativas, reguladoras e administradoras. A par dis- público.
so, responde pelos excedentes das seguradoras, Privatizar o Instituto de Resseguros do Brasil
fazendo reverter esses valores ao mercado. não faz supor nenhum avanço nas condições de vida

Ess~s, no entanto, são considerações de ordem do povo, na melhoria dos [ndices de fome, miséria,
técnica, que talvez pouco interessem ao momento. A exclusão, desemprego, recessão. Significa, sim,
pergunta que se segue é esta: por que privatizar o acompanhar o Sr. Fernando Henrique Cardoso em
IRB, sua subserviência ao FMI; significa condenar os

1°) se a empresa não constitui monopólio, pequenos e médios empresários do setor de seguros
sendo apenas a responsável pela distribuição de a vender seus negócios a grandes conglomerados
excedentes dos seguros diretos, o que fatalmente financeiros; significa agravar a crise social do
será repassado ao exterior; emprego. Pior que isso: significa destruir sonhos,

2°) se não depende nem jamais dependeu de subjugá-los ao poder predatório do capital
recursos do Tesouro; internacional!

3°) se, em sua história, nunca registrou prejufzo, Diante do resultado inexpressivo, em alguns
apenas lucro; casos verdadeiramente catastróficos das privatizaçOes,

4°) se, em 1999, por exemplo, pagou o maior é necessário dar-lhes um basta definitivo. Comecemos
valor de dividendos, em sessenta anos de existência; por impedir a privatização do Instituto com todas as

5°) se, em 1998, registrou lucro Ifquido de nossas forças, contando com a adesão da imensa
R$170 milhões, um recorde; maioria dos brasileiros, que não suportam mais a
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o achincalhe, a de que nesta convocação extraordinária seria
apresentada proposta para resolver, de uma vez por
todas, o problema do endividamento.

Estamos aqui cobrando. Nós, do Partido dos
Trabalhadores, não vamos abrir mão de ver resolvido
esse problema, porque foi firmado um compromisso
polltico: o Governo se comprometeu a apresentar
uma proposta. Até o momento, não recebemos, por
parte da Liderança do Governo, especialmente do
L1der Arthur Virgllio, a proposta para resolver o
problema dos pequenos produtores.

Estamos atentos. A votação a ser feita aqui
culminará com esses interesses. Esperamos que o
Governo se manifeste em relação ao endividamento
dos pequenos e miniprodutores rurais.

Mais uma vez, afirmo que o Partido dos
Trabalhadores não abrirá mão de resolver esse
problema.

O SR. AIRTON CASCAVEL (PPS - RR.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf"Is
e Srs. Deputados, para muitas gerações, no século
que vem de acabar, o petróleo sempre foi um slmbolo
de riqueza. Basta que nos lembremos daqueles
filmes em que a descoberta e a exploração de
petróleo, nos Estados Unidos, faziam gerar riquezas
do dia para a noite. Ou do exibicionismo de novo-rico
que os sultões árabes passaram a representar nos
balneários mais badalados da Europa. E em suas
estações de esqui, no inverno. Depois, as Sete Irmãs,
isto é, as sete maiores produtoras de petróleo no
mundo, na maioria empresas americanas e inglesas,
consorciadas ou não, perceberam que a questão
petrollfera fugia a seu controle. E entenderam criar a
OPEP - Organização dos Palses Exportadores de
Petróleo, para ali influir nas decisões que fossem
tomadas a respeito do "ouro negro·.

Pois foi exatamente a tragédia venezuelana, ao
final do ano passado, que nos trouxe tais idéias à
cabeça. A Venezuela está entre os grandes
produtores do mundo. Mas, diferentemente dos
sultanatos árabes e dos Estados Unidos, nao tem
qualquer riqueza a exibir. E isto nos parece muito
estranho.

É posslvel mesmo que alguém estranhe os dois
exemplos apresentados. Afinal, em quase todos os
palses produtores de petróleo, no Oriente, a riqueza
dai advinda acaba por ser carreada para os cofres de
quem, no momento, empolga o poder local. Nos
Estados Unidos, diferentemente, o Estado sequer
explora aquela indústria.

Ainda assim aVenezuela nos serve de exemplo.
É que, ao final dos anos 50, antes mesmo que a

subversão de valores, a falácia,
subaltemidade.

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Présidente, Sf"Is e Srs.
Deputados, desejo um feliz ano 2000 a todos, já que
esta é a primeira vez que uso a tribuna neste ano.

Sr. Presidente, venho à tribuna fazer uma
cobrança, porque houve um compromisso por parte
da Liderança do Governo. Nós, do Partido dos
Trabalhadores, particularmente eu, por fazer parte da
Comissão de Agricultura e PoUtica Rural, realizamos,
no ano passado, um trabalho incansável envolvendo
a questão do endividamento rural, que resultou no
projeto de lei de conversão do endividamento
agrlcola. Infelizmente, mesmo a representação do
Governo achando que estão resolvidos todos os
problemas de endividamento, grande parcela dos
pequenos e miniprodutores rurais ficou literalmente
fora desse projeto de conversão.

Então, venho lembrar, mais uma vez, o
compromisso polrtico firmado com o Partido dos
Trabalhadores, quando este apresentou proposta
para resolver o endividamento dos pequenos e
miniprodutores, precisamente aqueles que têm
financiamento do Pronaf, do Finame, dos fundos
constitucionais e outros, que não foram beneficiados
pelo projeto de lei de conversão. Havia um projeto
para ser votado nesta Casa. Infelizmente, ele foi
derrotado. Apresentou-se, então, uma medida
provisória, posteriormente transformada em projeto
de conversão.

Quero lembrar o compromisso assumido pelo
L1der Arthur Virgllio, garantindo que na primeira
quinzena da convocação o Governo estaria
apresentando uma proposta para resolver o problema
do endividamento dos pequenos e miniprodutores.

Sr. Presidente, estivemos reunidos no Núcleo
Agrário do Partido dos Trabalhadores. Não abrimos
mão, de forma alguma, da resolução desse problema.
Houve o compromisso da Liderança do Governo.
Acho que, pela participação que tivemos em todo o
procedimento adotado em relação ao endividamento,
temos por obrigação cobrar uma resposta clara das
lideranças do Governo, para que possamos resolver
o problema dos pequenos e miniprodutores.

Recentemente, estive reunido com a
associação de pequenos produtores na cidade de
Ivinhema, e com produtores da cidade de Glória de
Dourados, ambas no meu Estado, Mato Grosso do
Sul, onde os pequenos produtores ainda não viram
seu problema ser solucionado. Falamos, naquele
momento, que tlnhamos o compromisso do Governo
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democracia retomasse seu rumo na América Latina, A Nação venezuelana, está - tem que estar -
aquele pais irmão havia expulso seu ditador de traumatizada. Vinha, de há muito, exibindo seu
plantão e se transformava, rapidamente, em modelo desconforto e sua discordência com uma elite polltica
de democracia. A riqueza petrollfera permitiu ao pais que a iludia, eleição a eleição. Entendeu que as
e, em especial a sua Capital, Caracas, exibir os mais propostas do atual Presidente, o Coronel Chávez,
modernos ediflcios e, valha-nos ainda um exemplo, continham algo novo, nisto que prometia devolver ao
um museu de arte moderna de fazer cair o queixo. A povo o poder que lhe havia sido surrupiado.
democracia trazia a modernidade, a riqueza. Elegeu-o. Concedeu-lhe poderes

Sucede que a elite dirigente venezuelana fez extraordinários. Mas que tais poderes, notadamente
desses princlpios básicos apenas trampolim para diante dessa grande tragédia, não tragam em seu
que, chegada ao poder do Estado, dele se valesse bojo outra tragédia, que seria novo golpe contra a
para instituir governos corruptos, interessados antes democracia. É fundamental que se entenda: no último
de mais nada em engordar as contas banCárias de pleito eleitoral, a vontade do povo por mudanças
seus eventuais titulares, todos, diga-se de passagem, avança pelo radicalismo democrático, e somente
eleitos pelo- povo, um povo que, embasbacado, nesse campo se decidirá o destino do povo vizinho.
assistia ao derrocar de suas ilusões, à manipulação Concluo, Sr. Presidente, antes solicitando a V.
de sua vontade .qu_e nada mais é senão a Exa seja meu pronunciamento divulgado nos órgãos
manipulação ostensiva do processo eleitoral. de comunicação da Casa.

Dal que as pollticas assistencialistas passaram Muito obrigado pela atenção.
a desempenhar papel cada vez menor nos gastos O SR. VALDECI OLIVEIRA (PT - RS. Sem
públicos, as populações mais pobres entregues a seu revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrRs e Srs.
próprio destino, enquanto a riqueza nacional, Deputados, meu pronunciamento seguirá a mesma
representada pelo petróleo, esvaia-se ou, melhor linha traçada pelo companheiro João Grandão, que
dizendo, escorria pelo ralo que conduz as contas no falou sobre o compromisso assumido pelo L1der do
exterior, com endividamento extemo e interno, Governo nesta Casa no que diz respeito à
enriquecimento iIIcito dos grandes conglomerados renegociação das dividas dos pequenos e
nacionais, tudo no maior conluio com grupos miniprodutores rurais deste Pais.
empresariais venezuelanos. Chamamos a atenção para esse problema

porque o Governo deveria tratar esses milhares de
A tragédia, pois, que desabou sobre a Vene- médios, pequenos e miniagricultores, que hoje vivem

zuela, sob a forma de um autêntico dilúvio, estava por em situação de extrema gravidade, da mesma forma
certo prevista nas análises que se faziam sobre a que tratou os banqueiros, os grandes latifundiários e
realidade daquele pais. De nada vale, no entanto, os grandes ruralistas.
execrar a natureza. Nem execrar a urbanização Desde dezembro, a bancada do Partido dos
acelerada, que faz com que os pobres fujam para as Trabalhadores, especialmente os Deputados
cidades e ali se instalem em suas áreas ribeirinhas, membros do Núcleo Agrário do PT, vem tentando,
nas encostas de seus morros. Ninguém vai morar ali junto com o nosso L1der, Deputado José Genolno,
- em barracos miseráveis - porque aprecia a vida fazer uma negociação sobre essa matéria. No mês de
campestre ou o panorama visto bem lá do alto. É que dezembro passado, entendemos as dificuldades
não têm para onde ir. É que ali estão as áreas de pollticas, naquela oportunidade manifestadas pelo
maior risco, abandonadas, pois, pela especulação Uder do Governo, para que efetivamente
imobiliária e inteiramente abandonadas pelas consegulssemos aprovar um texto que fosse ao
pollticas governamentais, mesmo quando se encontro das necessidades e aspirações dos
transformam em imensas favelas. trabalhadores rurais. No ano passado, no final da

Já a natureza, voltemos a ela, nao faz sessêo legislativa, a bancada do PT estava até
promessas nem ameaças, apenas segue seu rumo, mesmo inclinada a obstruir a sessão do Congresso
indiferente à forma predatória com que é tratada pelo Nacional, exatamente porque não havia, por parte do
ser humano. Em seu comportamento dialético - Governo, um acenamento sobre o que tinha tratado
aquilo que o noticiário chama de fúria - ela cumpre até aquele momento.
sua destinação e só é verdadeiramente "furiosa" Na ocasiao, o L1der do Governo no Congresso,
porque esbarra em obstáculos assim fragilizados ao Deputado Arthur Virgllio, juntamente com o lIder do
mesmo tempo pela miséria e pelo Poder Público. PFL, Deputado Inocêncio Oliveira, comprometeu-se
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a apresentar para a bancada do Partido dos Esperamos, Sr. Presidente, que se cumpra o
Trabalhadores uma proposta que representasse, ao compromisso assumido nesta tribuna pelo L1der do
menos minimamente, as necessidades dos Governo.
pequenos agricultores, que nao foram contemplados O $~. HEl~~lgUE FONTANA (PT - RS. Sem
na negociaçao que ocorreu em tomo do Projeto de revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sfls e Srs.
Lei de Conversa0 n° 9.866/99. Deputados, alcabamos de ouvir dois pronunciamen-

Sr. Presidente, como última alternativa de tos fortes a respeito de um dos dramas que vive
alguém que já está estressado de tanto esperar por nosso PaIs, a dificuldade dos pequenos e dos médios
uma resposta positiva do Governo no que tange a agricultores.
essa matéria, estamos aguard8ndo que sajal Enfrentamos uma crise crescente, brutal e
apresentada, nas próximas horas, uma proposta inaceitável na área de saúde pública, a, por falta de
concreta do Uder do Governo. Certamente n§lo recursos, também cresce a crise na área de
vacilaremos, se for necessário, em obstruir tudo o que educaçào pública, emborBl todos aqueles que
for posslvel. analisam programas e projetos de desenvolvimento

paraJ as nalçoes digam ser esse o setor fundamental
A proposta que a bancada do Partido dos parBl a reversão da situação de pobreza e de exclusao

Trabalhadores apresentou para essa matéria é muito num PaIs.
clara, transparente, nao tem nenhum tipo de
maracutaia, não traz nenhum privilégio: trabalha, Hoje 8 tarde vamos votar nesta Câmara dos
concreta e objetivamente, com as questões mais Deputados um projeto que está ligado ao âmago
importantes e angustiantes dos pequenos e deste plano que vem sendo aplicado no Brasil, um

progralma 6conõmico que está asfixiando o PaIs e
miniagricultores rurais deste PaIs. liquidando as possibilidades de construirmos um fu-

A proposta que apresentamos ao Governo turo digno palral seus filhos.
atinge as operações com dIvida existente até 31 de Este Governo quer prorrogar aquilo que se
dezembro de 1997, decorrente de operações iniciou em 1994, então com o nome de Fundo Social
contratadas por pequenos e miniprodutores rurais e de Emergência. Veja a ironia, Sr. Presidente: era de
agricultores familiares, qualquer que seja a fonte ou o emergência, mas começou em 1994 e hoje, ano
programa de financiamento sob o amparo da polftica 2000, querem prorrogar até 2004; era social, mas, ao
de crédito rural; abrange operações de custeio, longo desses seis anos, retirou recursos da saúde, da
investimento e comercialização; alC8nça as dIvidas educaÇ§o, da agricultura e dos Municlpios que
de até 50 mil reais - podendo, logicamente, haver e~ecutam a polftica na base.
alguma negociaçao nesse sentido. Além disso, Agora o Governo vem dizer que é indispensável
prorroga as dIvidas por dez anos, com três anos de a prorrogação desse instrumento para manter o
carência e taxa de juros de 3% ao ano, estabelecendo chamado equiHbrio das contas públicas e a chamada
bônus de adimplência sobre cada parcela 2J ser paga: estabilidade econômica do PaIs, que é o fetiche que o
até 20% para dIvidas até 15 mil reais e 10% para Fundo w10netério Internacional sugere a muitos
dIvidas superiores a 15 mil reais. Nossa proposta Deputados, que aqui repetem de maneira critica essa
inclui, no alongamento por dez anos, as dIvidas palavra vazia.
originárias de operação na safra de 1997 e 1998, Queremos o equilfbrio das contas públicas
cujas atividades foram total ou palrCiêllmente brasileiras, mas temos outras idéias para equilibrar
sinistradas em decorrência de fatores climáticos. essas contas.

Esperamos, Sr. Presidente, que ainda no Em primeiro lugar, é preciso que o Brasil abra a
decorrerdesta semana o Llder do Governo apresente cailt:a pretêl do Banco Central e coloque também a
contraproposta à bancada do PT e à comissao de política monetária sob a lei da responsabilidade fiscal.
negociaçao do núcleo agrário do partido. Se isso nao Não podemos exigir responsabilidade fiscal nos
ocorrer, tomaremos outras decisões e providências a orçamentos municipais e estaduais, nos orçamentos
partir da próxima semana, pois os trabSllhadores públicos da álrea de polfticas sociais, mas o gasto
deste PaIs, especialmente os pequenos e médios com juros - ah, sim, os senhores juros, aqueles
produtores, nao podem ser tratados dessa formSl. oferecidos no eJlt51r aos capitais especulativos! - ser
Não está havendo igualdade. Aos rurallistas roi sempre um cheque em branco, de valor ilimitado. Em
dispensado outro tratamento. 1997 foram 45 bilhões; em 1998 cresceralm palra 73



t= importante que o povo brasileiro saiba que, se
não existe um teto salarial no Brasil, não é por culpa
do Partido dos Trabalhadores e dos partidos de
oposição. Estamos prontos para aprovar um teto
salarial, mas o Governo tem medo de votá-lo, talvez
porque tenha medo de colocar a mão naquelas
instâncias privilegiadas deste País empobrecido e
sofrido.

sras e Srs. Deputados, já que este é o primeiro
pronunciamento que faço na convocação
extraordinária, é importante dizer ao povo brasileiro
que não era necessária esta convocação, pois foi
imposta exatamente pelo Fundo Monetário
Internacional, que exige mais recursos fora das
politicas sociais para pagar juros cada vez maiores
aos capitais especulativos.

t= preciso que se diga em alto e bom som que os
interesses a serem votados nesta convocação
extraordinária são contra as necessidades da maioria
do povo brasileiro. Vamos ouvir muitos dizerem: "Se
não votarmos a desvinculaçao de recursos da União
estaremos colocando em risco o futuro do Pars."
Ouço há dez anos o discurso da tal da estabilidade;
entretanto, o Pars está cada vez mais endividado,
mais instável, com menos empregos, com mais crise
social. E continuamos votando essas pollticas
superadas, atrasadas, que não retiram o Brasil da
crise.

É hora de mudar, Sr. Presidente. E espero que a
Cêmara tenha coragem de dizer "não" a esse fundo, a
essa desvinculação de recursos que vai colocar o
Pais numa crise ainda maior. Precisamos, também,
terminar com esse enorme recesso, transformando-o
em perlodo de apenas trinta dias. Assim, não
precisaremos de convocações extraordinárias
desnecessárias.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sras
e Srs. Deputados, em ampla reportagem, publicada
hoje pelo Diário do Nordeste, na capital cearense

Janeiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPlITADOS Quinta-feira 13 01501

bilhões; em 1999, quase 100 bilhões. Ai é que está o anuncia-se que somente em 2001 passaria a
desequilfbrio das contas públicas brasileiras. funcionar, em Fortaleza, o Hospital Sarah Kubitschek

Mas existem idéias para equilibrá-Ias, como - modelar instituição, dirigida, exemplar e
apreciar imediatamente a reforma tributária e aprovar proficientemente, pelo Dr. Campos da Paz.
o imposto sobre grandes fortunas e grandes rendas, No Distrito Federal, concentrava-se, até
um imposto de solidariedade, para recuperar as recentemente, toda a modernissima estrutura
politicas sociais do Pais; votar, em regime de daquele nosocõmio, servindo de paradigma até para
urgência, na próxima semana ou na seguinte, uma lei outros palses nas áreas de traumatologia, ortopedia e
que estabeleça um teto salarial para o País, pondo traumatismos cranianos.
fim à bandalheira do altos salários com que o Recordo ainda que, ao tempo em que exercia a
Presidente da República não tem coragem de acabar. Presidência do Congresso Nacional, acompanhei,

privilegiando.J) com o rito regimental da urgência, o
projeto que deu nova confi:;)uração i~stitucional ao
Sarah Kubitschek, o que ocorreu em 1992, sob os
aplausos da legião de beneficiários e do competente
quadro de servidores do órgão.

Já instalado em outras Unidades Federadas,
como a Bahia e o Maranhão, o Hospital Sarah
aprestava-se para iniciar as duas atividades, já há
algum tempo, no meu Estado, estando as obras
fisicas quase concluidas, o que se pensava viesse a
ocorrer por todo o exerclcio de 1999.

TInha-se a informação de que, no dealbar do
novo milênio, a prestigiosa entidade entraria em
pleno funcionamento, predispondo-se a atender à
população cearense, com os seus 700 mil portadores
de deficiência - todos na expectativa de ver tornada
realidade aquele aguardado empreendimento.

Numa área de 10 hectares, na Avenida Alberto
Craveiro, em Fortaleza, erigiu-se o conjunto
arquitetõnico que servirá ao Hospital, com 38.500
metros quadrados, dispondo de setores destinados à
fisioterapia, tratamento de paralisia cerebral e outros
ramos especlficos, além de centros de estudos e
residência médica.

Na matéria inserida no Diário do Nordeste, o
IIder do Fórum dos Deficientes, Dr. Luiz Cêncio de
Oliveira, chegou a recordar a luta por uma maior
celeridade no andamento das referidas obras,
alegando que há buscado todo o apoio de
autoridades e da imprensa para que se forme um
autêntico mutirão com vistas a viabilizar o importante
empreendimento.

O Senador Lúcio Alcêntara, por sua vez, tem
envidado esforços para a breve concretização do Sa
rah no Ceará, mantendo constantes entendimentos
com o Ministro da Saúde e com o Dr. Campos da Paz.

Entendi de meu dever, Sr. Presidente, fazer
chegar às autoridades competentes o meu apelo no
sentido de que se apresse o término da construção
daquela casa hospitalar, equipando-a imediatamente
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e transformando em realidade aquela justa aspiração 2 - bolsas concedidas pelo CNPq no perfodo de
do povo cearense, no campo da saúde. 1996 a 1998: r"orte (2,80%), Nordeste (13,56%), Sul

Com a sensibilidade qu' ;.lempre evidenciou, o (16,43%), Sudeste (60,30%) e Centro-Oeste (6,91 %).
Dr. Campos da paz enCOI ;Jará, certamente, os O BNDES, principal agência de
recursos indispensáveis à consecução do projeto, desenvolvimento da área econômica e social, nos
dotando a nossa metrópole de uma Unidade do Hos- últimos cinco anos, até outubro de 1999, invElstiu por
pital, que vem superintendendo com excepcional regiões, em média: Norte 2,6%; Nordeste 12,4%;
clarividência e dinamismo. Sudeste 56,6%; Sul 21,2%; Centro Oeste 7,4%.

Espera-se, assim, que seja antecipado para o . Diante dessa~ evi~ên?i~s, ~eve-se ficar
corrente ano o infcio de funcionamento da Impassfvel ante a odiosa dlscnmlnaçao que leva ao
conceituada instituição, superando as ocasionais êxodo rural procissões de retirantes rumo sos
dificuldades financeiras que determinaram o grandes centros urbanos do Sul e Sudeste, ante a
adiamento de sua instalação no Ceará. t~nsforma~o. do Norte, Nordeste e Centro O~st~ na

É a solicitação empenhada que transmitimos à Blafra braSileira; ou devemos, como brasll:lros,
d' çã d H 't I S h K b·t h k t r promovercorreçoesque levem à desconcentraçao da
d~ese~ p~on~:P~~lh~:nto~ ~~ ~ IS~~:~:~~a~~: renda e à prática d~ j~sti~ social tãO?decantada por
obstác los existentes. todos os homens pubhco~ deste Pefa.

u Creio que não seria necessària a ocorrêncial
O .SR. UB~RAT~N AGUIAR (PS.DB - CE. dessa disputa pela atraçaJo de investimentos, se

Pronuncia o seguinte diSCUrso.) - Sr. PreSidente, S,as houvesse uma vontade poUtica clara e insofismável
e Srs. Deputados, o que os Governadores do de alavancar o turismo de fomentar a indústria
Nordeste fazem ao renun~iar. a ~eceitas ~ of~recer el~tro-eletrônica e metal~mec§jnica, de recuperar a
vantage~s pa~ que Indust~las naCIOn~lIS e indústria têxtil e calçadista e adotar mecanismos para
estrangeiras se Instalem na Região n~da mais é ~o o fortalecimento da agricultura de subsistência de
que a desesperada ~usca de pr~porclonar uma In- hortaliças e d~ fruticultura palra fins de exportaç~o, do
fra-est~tura econ~mlca que contribua para melhorar apoio à pesca e à construção de estaleiros.
as condições de Vida do povo através da geração de Não nos culpem pelo que pagamos de juros,
emprego. . . taxas de ~p..®~d e amortização da dfvidSl eidema e

Guerra, na ve~ade, feita Unilateralmente pelo interna, pois, se nos dermos ~o trabalho de lazer uma
governo central foi aquela que promoveu uma leitura analftica da origem dEIS mesmas chegaremos
distorção na economia brasileira através do dólar à conclusão de que sua fonte não teve ~omo berço o
diferenciado para favorecer a implantação de Norte o Nordeste e o Centro-Oaste. Palra nós é
indústrias, mon~adoras de ~efculos, siderúrgi~s.e importante a cada dia nos orgulhermos d~ puja~ÇCI
pólos ~etroqufmlcos nas reglOEl.s onde a econ~mla Já econômica de SP, com seu pólo industriel; do Paraná
era pUJante, mercê. do fortaleclment~ da agncultura e do Rio Grande do Sul, com a sua produção agrfcola;
através de subsfdlos e do encaminhamento dos do Rio de Janeiro, com o seu pólo petroqufmico e o
imigrantes europeu.s, portadores de tecnologia mais turismo; das Min5s Gerais, com as suas siderurgias e
avançada na maténa. os seus minerais e temos ai certeza de que nossos

Grave é encontrar um pafs onde os indicadores irmãos desses Estados sentir-se-iJo orgulhosos por
da distribuição dos recursos públicos encontrados verem nortistas, nordestinos e hebitalntes do Centro
nos orçamentos da Administração Direta e das Oeste ampliando a sua renda p~r c~i'»i~,

agências de desenvolvimento nos mostram uma desenvolvendo-se nos campos ciantffico e
decisão polftica permanente de favorecimento às tecnológico e contribuindo, com a6Jt:pressão da sUaJ
regi6es mais desenvolvidas. Se não, vejamos. A inteligência, para que o Brasil possa ingressar
Constituição Federal prevê em seu art. 165, § 7°, a verdadeiramente na relação dos pafses
distribuição dos recursos levando em conta a desenvolvidos.
população residente em cada região. No entanto, a Era o que tinha a dizer.
realidade mostra: O SR. DR. ROSINHA (PT- PRo Sem revisao do

1 - distribuição regional dos recursos do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados,
FNDCT/Finep (1998): Norte (0,59%), Nordeste neste novo ano que se inicia desejo à populaç€Jo
(13,8%), . Sul (14,2%), Sudeste (67,2%) e brasileire que tenhamos grande vontede de
Centro-Oeste (3,9%); organização, de resistênciBl e de luta parBl enfrentalr
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esse modelo destrutivo que o Governo Fernando mostra sua preocupação e pede que tomemos a
Henrique Cardoso tem' imposto com relação aos defesa da lei, e não do decreto.
direitos do cidadão, saúde e educação, uma vez que DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
têm sido usurpados cada vez mais do nosso povo. .ORADOR:

Recentemente, no dia 31 de dezembro de 1999,
portanto no último dia do ano passado, o Governo DESCUMPRIMENTO PELO EXECUTIVO
baixou o Decreto nO 3.326, que fixa o valor mfnimo DA LEI DO FUNDEF DEMONSTRA
anual por aluno do Fundef, famoso Fl..mdo de DESRESPEITO AO CONGRESSO NACIONAL
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de O Decreto Presidencial nO 3.326, de 31 de
Valorização do Magistério. Esse decreto desrespeita dezembro de 1999, que fixa o valor mrnimo anual por
a Lei nO 9.424, de 1996, ao destinar as quantias de aluno do FUNDEF - Fundo de Manutenção e
R$333,OO e de R$349,65, respectivamente, para os Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
alunos de primeira à quarta séries e de quinta à oitava Valorização do Magistério - mais uma vez
séries do ensino fundamental. desrespeita o preceito legal estabelecido pela Lei nO

Não é a primeira vez que Fernando Henrique 9.424/96 ao destinar as quantias de R$333,00 e
Cardoso e o seu Ministro da Educaçâo, Prof. Paulo R$349,65, respectivamente aos alunos de 18 a 48 e 58
Renato, descumprem lei elaboradas por eles e 88séries do ensino fundamental.
mesmos. A citada lei foi aprovada nesta Casa em Não é a primeira vez que o Executivo Federal
1996. Também houve desrespeito em 1998, quando o descumpre a lei. Em 1998, o valor mrnimo deveria ter
valor mfnimo deveria ser de R$419,OO e foi de sido R$419,OO; foi R$315. Em 1999, deveria atingir
R$315,OO. No ano passado, quando o valor deveria R$450,00; porém continuou R$315,OO. Para 2.000 as
atingir R$450,OO, foi mantido em R$315,00. Para o estimativas da Secretaria do Tesouro NacionallMF
Orçamento do ano 2000, as estimativas da Secretaria prevêem arrecadação para o Fundef na ordem de
do Tesouro Nacional, 6rgão do Ministério da R$17.102.786.015. A previsão oficial de matrrculas
Fazenda, do de uma arrecadação para o Fundef de do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais -
cerca de 17 bilhões e 100 milhOe.s de reais. A INEP/MEC é de 33.352.459 matrfculas no ensino tun-
previsao do Ministério da Educação - previsão oficial, damental regular. Pela equação determinada no art.
portanto -, feita pelo Instituto Nacional de Pesquisas 6°, § 1° da Lei nO 9.424/96 o Valor Mrnimo resultaria
Educacionais, é de 33.352.459 matrfculas para o em R$512,79 anuais por aluno. E nunca em
ensino fundamental. R$333,OO ou R$349,65 - com média ponderada de

Se fizermos os célculos entre o arrecadado e o R$338,00. Mais grave: em 1998 a diferença entre o
número de matrfculas, como determina o § 10 do art. legal e o decretado foi de R$104,OO; em 1999, de

R$135,OO. Agora, a defasagem alcança R$174,79.
6° da Lei nE 6.924, verificaremos que ovalorporaluno Ou seja, cada vez mais desrespeito à lei, e,
para o ano 2000 deveria ser de R$512,79 e não de conseqüentemente menos recursos por aluno e
R$333,OO e de R$349,65, conforme estabelece o menor salário para os trabalhadores da educação,
Decreto n° 3.326. A diferença entre o decretado e o nao s6 nos estados hoje complementados pelo
disposto legalmente é de R$174,79. Portanto, o Fundef _ PA, MA, PI, CE, PE e BA - como nos que
decreto desrespeita o que a lei dispõe enquanto visa poderiam estar recebendo verbas federais: RO, AM,
à valorização dos trabalhadores na educação e TO, RN, PB, AL, SE, MG, MS, MT eGO.
conseqüente melhoria do ensino público. Isso nao Outros dois graves problemas provindos do
pode continuar em nosso Pars! Decreto nO 3.326/99 referem-se à arbitrariedade na

Fora isso, no ano de 1999 foi ainda constatado fixação dos custos diferenciados por nrveis e
um alto grau de desvio desse dinheiro por parte de modalidades de ensino, onde a Educação Rural foi
inúmeras Prefeituras do Pars. Essa foi a denúncia desconsiderada ao arrepio da lei e os alunos da
feita na Comissão de Educação, Cultura e Desporto Educação Especial, com custos muito superiores, s6
da Casa, que investiga o assunto. Nao devemos mereceram 5% de recursos a mais. Uma esmola que
limitar-nos a essa investigação. É preciso cobrar do caracteriza total desrespeito a esta clientela que
Ministério da Educação o seu cumprimento legal. merece toda a consideração do Estado e da

Por último, Sr. Presidente, peço a transcrição Sociedade.
nos Anais da Casa de correspondência enviada aos A diferenciação de custos, para baixo, dos
par1amentares pelo Presidente da CNTE, em que alunos de 18 a 48séries, além de conspirar contra a



Cada um tem que carregar SUêl mala. Mas se êl

mala maior é daqueles que estão apoiando o
Governo, e de forma subserviente, não fazendo com
que o Congresso tenha autonomia, então que

Nêo podemos criar um esplrito de corpo, falso,
dizendo que todos os Parlamentares estão sendo
criticados, o que não é verdade. O que está em
jogo, na berlinda, é essa polltica de sempre fazer o
que o Executivo quer e de nunca fazer aquilo que o
povo espera do Congresso Nacional. Essa é a
questão que está submetida ao debate público.

Pergunto: as crIticas que estão sendo
desferidas ao Congresso Nacional são corretas ou
não? Uma parte delas certamente que não, mas
uma grande parte, sim. Um Parlamento que não tem
coragem de aprovar o salário mlnimo, regulamentar
a edição de medidas provisórias, que não tem
coragem de aprovar o reajuste do salário dos
servidores públicos e que se submete a reunir-se de
forma extraordinária para votar desconto de inativos,
desvinculação de receita e fazer tudo aquilo que o
Executivo quer é merecedor de crIticas, sim. Não
podemos chegar aqui e dizer que existe uma crItica
à Casa. Pode até estar sendo atribufda à Casa, mas
a crItica que se faz é à polltica de subserviência do
Congresso ao Executivo. Essa crItica tem que ser
respeitada, porque é verdadeira.

Não nos podemos esquecer dos efeitos da
publicação de despesas com a convocação
extraordinária. O que vai pensar do Congresso
Nacional um trabalhador que está com seu salário
congelado? O que vai pensar um inativo que vê o
Congresso Nacional ser convocado
extraordinariamente para aprovBlr o desconto
previdenciário dos seus salários? O que vai pensar
um desempregado, que até agora nãJo viu solução
alguma por parte do Congresso Nacional para seu
problema, sobre uma convccaçao eldraordinária que
não só provoca despesas como as que já estão
publicadas? Aliás, é preciso que se entenda também
a especificação dessas despe..'~~as; alguns falam em 19
milhões; outros, em 22; e outros, em 30 milhúss. De
onde vem o conjunto dessas despsaas? É bom que
se explicite isso, porque não podemos, como disse
anteriormente, assumir uma culpa que nao é nossa.
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necessidade legal de ampliar a jornada do ensino fun- que poderiam ser aprovadas, como o foi ontem a
damental, inaugura uma polltica de distinção salarial questão da moradia. É óbvio que não resolverá o
entre os professores de "1 8 a 48 e 5a a aa, problema, como aqui ontem foi abordaJdo. Se fosse
absolutamente perversa e contrária à Lei de assim, a questão do desemprego "já teria sido
Diretrizes e Bases, que prevê formação em nlvel su- resolvida.
penor para todos.

Se não bastassem os prejulzos registrados
acima, tanto o a Fundef quanto os demais recursos
vinculados à educação pública, em todas as
esferas, ainda sofrem com os desvios de verbas e
com o descaso dos aparelhos fiscalizadores
constituldos mas inoperantes, vItimas das
conspirações pollticas e da impunidade muitas
vezes permitida pelo judiciário.

Consideramos que a reversão deste quadro
lamentável se inicia, sobretudo, com a ação do
Congresso Nacional exigindo, no mInimo, o
cumprimento dos preceitos constitucionais e legais 
especificamente a obediência ao critério legal de
definição do Valor Mlnimo do Fundef. Tal ação no
ãmbito federal se irradiaria imediatamente às
poUticas educacionais dos estados e municlpios e
motivaria uma ampla participação social no controle
das verbas e no direcionamento das pollticas
pedagógicas para os quarenta e cinco milhões de
brasileiros que hoje estão matriculados nas escolas
públicas de educação básica.

Atenciosamente, - Cai"los Augusto Abicalil,
Presidente.

O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrBs e Srs.
Deputados, está estabelecido um debate público
sobre a convocação extraordinária do Congresso
Nacional. Certamente, algumas questões precisam
ser esclarecidas, até para que não se socialize um
prejulzo indevido e não se culpe quem não tem,
absolutamente, responsabilidade alguma.

A convocação é de responsabilidade do
Executivo. Isso já está perfeitamente claro. Creio
que também está claro que o objetivo desta
convocação é, sobretudo, aprovar a desvinculação
das receitas, talvez o Orçamento e ainda contar
prazo, no mlnimo, para o desc~nto previdenciário
sobre os inativos. Esse é um dos objetivos. Essa
pauta gigante·é para inglês ver; Dal a razão da
critica, absolutamente sincera. Sabe-se que essa
pauta não será efetivamente cumprida. Se se tem
conhecimento de que ela não será cumprida, então
por que colocá-Ia?

Segundo, do ponto de vista do interesse
público, é evidente que terlamos algumas questões



Janeiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS Quinta-feira 13 01505

carreguem sua mala. A crftica contra esse tipo de ExB saiu do PMDB, está sem partido e com certeza
procedimento está absolutamente correta. não se filiará a nenhum outro antes de ter a visão do

Era o que tinha a dizer. caminho que o PMDB tomará. É preciso, então, uma
, conversa, a fim de estreitar essas relações. No fu-

. O SR. CABO JULIO (BI~co/PL - MG. Sem turo, quem será o candidato do PMDB? Se o PMDB
reVisão do orador.) - Sr. PreSidente, Sr&s e Srs. perder, com certeza o Brasil também perderá.
Deputados, quero nesta tarde fazer uma crftica . . . .
extremamente respeitosa e construtiva a um dos Dessa form~, deiXO registrada minha crft.ca ex-
maiores partidos do Brasil, o PMDB. ~emarnente respeitosa ao PMDB, que deve trabalhar

'" . . . . Incansavelmente para trazer de volta o Governador
VISitei sell;~entos .Mumcfpl~~ qu~ndo da.minha Itamar Franco. Da parte do PL, já foi feito o convite,

campanha e VI a aCirrada militânCia poHtlca no mas S. EXO tem sua posiÇao, a qual respeitamos.
Partido dos Trabalhadores - quem é do PT só vota . . .
no PT - no PMDB pelas suas tradições A Nação braSileira precisa que essa conversa

" '. deixe de ser acirrada e caminhe para a unidade.
No momento está havendo um problema mUito Certamente poderemos construir um Brasil melhor

sério com o PMDB e o Governador Itamar Franco. PMDB e Governador Itamar Franco. '

Voltando no tempo, à última eleição Muito obrigado Sr. Presidente.
presidencial, vemos que o PMDB tinha tudo para ser '..
Governo. Existe uma diferença entre ser Governo e O SR. ~INCOLN PORTELA (Se~ Partido -
ser base do Governo. Quem é Governo é PSDB, MG. Sem reVisão do orador.) - Sr. P~esldente, Sr&s
partido do Presidente da República. O PMDB tinha e Srs. Deputados, que~ usar esta tribuna para ler
um grande nome, Itamar Franco, um dos poucos esta carta qu~ estou envla~do ao Sr. Marcel Hern~a
homens que atingiu mais de 80% de aprovação Teles,.. PreSidente Naclo~al da. c~mpanhla
quando deixou a Presidência da República. O Cervejaria Brahma, em que digo o segUinte.
Governador Itamar Franco tem uma tremenda Sr. Presidente, curnprimentando-o
bagagem poHtica, pois foi Prefeito, Senador, primeiramente, venho por intermédio desta
Presidente da República. S. ExB tem mais de expor toda a minha preocupação com a sua
cinqOenta anos de vida pública ilibada. atual campanha publicitária, que vem sendo

Vemos agora um impasse. O Governador veiculada em toda a mfdia. nacional.
Itamar Franco saiu do PMOB porque não aceita que . C~m~ngo com a polftica de buscar ~m-
o PMDB continue na base aliada do Governo. pre Idéias Inovadoras na área de marketing,
Muitos podem dizer que a eleição presidencial está principalm~nte. nos tempos atu~is onde a
muito longe, que é daqui a três anos. Mas já vemos co~petênCla e Inovação do profiSSional fazem
no cenário polftico nacional alguns partidos a diferença no m~rcado. Porém não posso
aflorando. Muitas vezes vemos o Senador Antonio me censurar à crftrca que ora faço.
Carlos Magalhães questionando o Governo. Com Vivem~s. uma. crise so.cial de
certeza, um partido do porte do PFL terá um p~~metros Inlgualávels, ond~ o alicerce fa-
candidato à Presidência da República. mlhar torna-se, cada vez maiS, o ponto de

. . equiUbrio do ser humano. A sua atual
~mha crftlca ao ~MDB. é extremame~te campanha publicitária, onde deixa-se a

respeitosa. Sou d~ Partido LI~eral, com ~UltO entender que uma bebida alcoólica tem o
orgulho, mas respeito e~se ~artldo. Qual seria o poder de revigorar um casamento
nom~ qu~ o PMDB. te!la hOJe para concorrer à monótono, me parece por demais perigosa.
PreSidênCia da Repubhca? .Há o Sen~dor José Constatamos diariamente, seja nas
Sarney, o Senador Pedro S.mon e mUitos outros delegacias, seja na mfdia em geral, quando
bo~s nomes. Talvez o Governador Itamar Fra~co não em nosso próprio meio comunitário, as
seja um dos. melhores nomes para essa c~rflda, divergências familiares causadas pela
apesar de mUitos acharem que não. As pesquisas e influência de bebidas alcoólicas. Na maioria
sua popularidade mostram isso. Como Governador dos casos constata-se o uso extremo de
~e .Minas Gerais, S. ExB t~m andado pelo Brasil violência, por parte do agressor, decorrente
Inteiro e aonde chega é ovacionado pela população. de um estado mental avariado pela bebida.

Faço essa crftica para que o PMDB reflita, Cabe a nós, pessoas públicas, que de
promova uma conversação com o Governador. S. uma maneira ou de outra formam opinião, a



Deixo registrado o meu lamento, tanto no que
se refere à Brahma quanto à Antarctica, que fez um
comercial em que um homem substitui o alimento no
carrinho do supermercado por uma bebida alcoólica.
A Brahma faz uma propaganda em que o uso da
bebida alcoólica transforma um casamento
mon6tono e frio em um casamento feliz.

Nao quero censurar, mas deixar os meus
protestos. A Nação brasileira passa por momento
extremamente diffcil, com pouca direção, sem rumos
e sem perspectivas. O alcool anda dominando os
lares brasileiros. Incentivo maior a essa pratica é algo
extremamente pernicioso.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem revi
sao do orador.) - Sr. Presidente, sras e Srs. Deputa
dos. venho a esta tribuna para protestar e lamentar
um fato lastimável que envolve o Juizado da Infancia e
da Juventude da cidade de Recife, que, por meio de
medida discutivel e esdrúxula, recomendou toque de
recolher para as crianças que estiverem mendigando
ou exercendo atividades de pequeno comércio nas
ruas daquela cidade, ap6s as 21h.

Primeiro, Sr. Presidente, há o completo
desconhecimento do Estatuto da Criança e do
Adolescente. Segundo, achar que o trabalho infantil
s6 ocorre ap6s as 21 h já seria completamente
discutlvel. Essa ação se restringe inicialmente ao
bairro do Recife Antigo, que está' sendo
reurbanizado, com a recuperação das áreas
anteriormente degradadas, um patrimônio hist6rico
dos mais importantes da cidade do Recife. Para lá
se dirige grande quantidade de turistas, o que tem
ensejado um comércio interessante.

É lamentável que o Juizado da Infancia e da Ju
ventude de Recife adote esse tipo de medida, que, em
vez de enfrentar as dificuldades das crianças, adoles
centes e jovens daquela cidade, procura mascarar o
problema e tentar fazer uma assepsia social, retirando
crianças e mendigos daquela área para poder apresen
tar a imagem de um local que deverá ser crescente
mente utilizado para o turismo.

Sr. Presidente, sras e Srs. Deputados, a nossa
iniciativa visa a resgatar o direito de ir e vir, a
legalidade das ações e o respeito aos direitos da
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preocupação e a responsabilidade por qualquer criança e do adolescente. Além disso, entendemos
atitude que viermos a tomar. É sobre esta que s~o urgentes e necessálrias iniciativas para
consciência que temos que refletir, para não atendimento aos pais dessas crianças, àJs famllias
carregarmos no futuro a culpa de ter que no Brasil, infelizmente, têm de submeter seus
contribufdo para a degradação do conceito filhos ao trabalho, ao processo de acumulSlçãlo de
ou da harmonia familiar. recursos mfnimos p2lra complementar a rendêl famil

iar. Essa realidade é que tem de ser combatida, e
não serem criados esses m_ecanismos de aparente
legalidade que escondem o drama socialI de
milhares de crianças por este Pais afora.

A cidade de Recife hoje caracteriza-se como
um dos centros com os mais altos fndices. de
violência contral crianças e adolescentes.
Levantamento do Movimento Nacional de Direitos
Humanos apontaJ Recife, juntalmente com VitóriSl,
Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, como uma
das regiões metropolitanas com maior fndice de
violência, principallmente contra jovens e crianças
menores de 16 anos, vitimas que deveriam estar
sob 2l proteçao do Estado. São crianças de famflias
pobres que têm sido vitimSldas. E, neste momento,
não vemos ações da Justiça que demonstrem
preocupação com o resgate, com Sl guarda da vida,
com a integridade e com a oportunidSlde para que
essas crianças e adolescentes possam desfrutar
minimamente das SU2lS condições de cidadania.

Por isso que entr2lmos com um2l
representaçao no Ministério Público contra essa
ação do Juizado da Infância e de Juventude de
Recife, para que sejam respeitados os direitos da
criança e do adolescente.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. ORl. E\}ILÁ~IO (Bloco/PSB - SP.) - Sr.
Presidente, Deputado Enio Bêlcci, Sr'"s e Srs.
Deputados, neste meu primeiro pronunciamento do
ano 2000 quero dizer que a Câmara dos DeputaJdos
começou o ano com o pé direito ao reconhecer, en
tre os direitos sociais, o direito à moradia, que já
fazia parte dos direitos universais dos cidadãos.

Sabemos que a deficiência de moradia é um
dos maiores e mais graves problemas brasileiros,
que afeta aproximadamente 13 milhões de famflias,
e a principal causa dessa grande chaga é a falta de
uma polltica habitacional séria, voltadSl
principalmente para a população de baixa renda, em
especial para quem ganha até seis salários
mfnimos. Digo isso porque, nos 30 anos de
existênciSl do BNH, banco que implementava! ai
polftica habitacional do Sistem2l Financeiro
Habitacional, de todo recurso empreendido na
habitaçãio durante essas três décadas apenas 5%



Porém, sua veia polrtica o incomodava, e logo
fora chamado para concorrer a uma vaga de
Deputado Estadual em 1971, pela antiga Arena, na
época do bipartidarismo, em um perfodo diffcil da
ditadura, servindo como pacificador do ânimo dos
mais exaltados daquela fase histórica, cognominada
de "perfodo de chumbo", cumprindo bem seu papel
conciliador - fatos estes recompensados com a sua
condução a Deputado Federal em 1975 e
recondução em 1978, pela mesma agremiação
partidária.

Ao aproximar-se do perfodo conhecido como
distensão polftica, Alvaro Valle filiou-se em 1979 no
já extinto Partido Democrático Social - PDS e em
1983 foi eleito mais uma vez para a Câmara Fed
eral.

Com a "implosão" do PDS, Alvaro Valle funda
o Partido Liberal - PL, aglutinando as mentes
abertas e interessadas no porvir da liberdade
democrática e, na conciliação de centro, das
questões sociais.

Com uma nova visão Ideológlco~partidária,

conseqOência de sua verve polltlca, pautar~se-á

pela linha ponderada de centro - marca de sua
personalidade - o que veio demonstrar aos velhos
caciques polfticos que o tempo mudara e necessário
se fazia realizar uma mudança radical,
preparando-se as novas gerações, uma convivência
pluralista e diversificada, sendo-lhe creditado este
ato meritório de valor incomensurável para a
liberdade democrática e para a história do Pars.

Com a abertura polftica consolidada, o
primeiro passo dado foi a constituição da
Assembléia Nacional Constituinte, e em 1987
realista-se nas fileiras da democracia, oferecendo
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foram destinados a famflias cuja renda é de até três que preparatório para o enfrentamento dos novos
salários mrnimos, razão pela qual 85% do déficit desafios que lhe apareceriam em breve.

habitacional diz respeito a famflias que recebem até Em 1964, foi nomeado segundo secretário da
5 salários mrnimos. E esse número não é pouco. Embaixada do Brasil em Washington, Estados

Hoje há no Pafs um déficit quantitativo de Unidos da América, tendo exercido com maestria os
aproximadamente 6 milhões de moradias, sem encargos a ele confiados. Tal fato é respaldado por
considerar o déficit referente à qualidade das ter sido convocado a exercer o cargo de cônsul no
habitações, que gira em torno de 7 milhões de Consulado do Brasil na Cidade de Gotemburgo,
moradias. Alemanha.

Portanto, Sr. Presidente, acende-se uma luz Pelas qualidades de bom negociador e
no fim do túnel quando se reconhece que a moradia destreza nos tratos do comércio internacional,
é um direito. Mas não nos basta apenas uma luz no sempre no interesse da coisa pública, foi convocado
fim do túnel. Precisamos que esse túnel esteja a assumir o Consulado do Brasil na Argentina,
intensamente iluminado para resgatar com sendo este, desde então, importante parceiro
dignidade o direito à moradia, porque a moradia não comercial do Brasil.
é apenas uma mercadoria, mas é, acima de tudo,
um grande bem social.

Muito obrigado.

O SR. BISPO WANDERVAL (Bloco/PL - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr&s e
Srs. Deputados, uso a tribuna desta Casa para
manifestar o pesar pelo passamento do nobre
Presidente da nossa agremiação partidária,
ex-Deputado Federal Alvaro Valle, fundador e Ifder
maior do Partido Liberal.

Dizer de suas qualidades, seus projetos e suas
realizações é dizer da extensa folha de serviços
prestados à democracia e ao nosso Pafs.

Durante os anos duros do regime militar, ao
contrário dos cépticos que sempre o apontaram com
dedo inquisidor, deixou marcado o seu
posicionamento Ifmpido, altrufstico e deliberadamente
conciliador.

Seu jeito afável e perspicaz marcou presença
por onde passou, fazendo escola e denominando
como moeda polftica a honestidade e a honradez
dos homens sérios que servem à Pátria.

Há sete anos, por ocasião de uma cirurgia a
que se submeteu em decorrência de um infarto do
miocárdio, foi descoberto, em estágio avançado, um
tumor maligno, que logo se alastraria, tomando-lhe
várias partes do corpo.

Nascido no Rio de Janeiro, motivo do qual
muito se orgulhava, o advogado, cientista poUtico,
professor, diplomata, orador de boa têmpera e
polftico audaz, ingressou nesta ultima função, nos
turbulentos anos sessenta, como Deputado no
antigo Estado da Guanabara, pela UDN, ressalte-se,
sempre com um discurso conciliador e claro, como
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seu nome às urnas e alcançando mais uma vez o
cargo de Deputado Federal, agora denominado
Deputado Federal Constituinte.

Sua participação nos embates ferrenhos neste
plenário, nas Comissões Temáticas desta Casa e
nas discussões promovidas junto aos segmentos
organizados, os mais diversos da sociedade, por
certo tem o eco da voz firme, clara e precisa de
Alvaro Valle no interesse do povo brasileiro.
Reelegeu-se para mais duas Legislaturas, em 1991
e em 1995, também pelo Partido Liberal.

Para a atual Legislatura, ofereceu mais uma
vez seu nome ao crivo popular e, como uma peça
pregada pela história, privou-nos a todos de seu
convfvio, como quem se retira para um merecido
descanso após tantas batalhas.

A fatalidade nos legou seu afastamento.
Porém, conosco haverá de nos acompanhar sempre
sua vitoriosa história polrtica e seu compromisso
com a verdade e a realidade de nosso Pafs.

Por último, Sr. Presidente, SrBs e Srs.
Deputados, se de sua vida pública ficar-nos seu
compromisso com o povo e com a realidade de
nosso PaIs, valeu sua estada entre nósl

Muito obrigado.

O SR. GERALDO SIMÕES (PT - BA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
SrBs e Srs. Parlamentares, curiosamente, no Japão,
com o mesmo ideogram, que se escreve arroz
também se escreve 88. Isso, numa alusão aos 88
indivlduos que trabalharam no plantio, na colheita,
no transporte, no armazenamento, no beneficia
mento, na comercia- Iização e no cozimento, para
que aquele grão de arroz chegasse à mesa das
pessoas.

Assim, num~ de suas alusões à interde
pendência humana, o budismo japonês prescreve a
seus adeptos que, antes da refeiçAo, se rscordem e
reverenciem os que trabalharam e contribufram em
todo esse processo.

Também o ensinamento de Jesus - "ama teu
próximo como a ti mesmon

- não apenas guarda
conteúdo semelhante, como ainda vai além,
ensinando a unidade humana e a necessidade de
construirmos um mun<':~ sol!dário.

Modemamente, toda a problemática do
processo da globalização vem reforçando a
atualidade desses ensinamentos, porquanto a
globalização nos coloca diante de um número cada
vez maior de problemas mundiais, cujo

equacionamento nos remete a encarar nao apenas
a interdependência global, como também a urgente
necessidade de construirmos uma sociedade global
solidária.

Com efeito, questões como a devastação do
meio ambiente, ameaças S1 biodiversidade, fluxos
migratórios, tráfico de armas e de entorpecentes e o
terrorismo intemêlcional nao serão solucionadas a
partir de posições isoladas. Ao contrário, a
experiência tem demonstrado a necessidade de um
amplo entendimento e cooperação entre todas as
nações envolvidas, das mais ricas às mais pobres.

Pesquisas recentes indicam que anualmente o
mundo gasta 780 bilhões de dólares com
armamentos. 400 bilhões com drogas ilegais e
outros 435 bilhões de dólares com publicidade, ao
passo que bastaria um investimento suplementar
anual de no máximo 200 bilhões de dólares em
desenvolvimento humano, aliados a vontade polftica
e remissão das dfvidas dos pafses pobres e
emergentes, para que em pouco tempo
resgatássemos bilhões de seres humanos da
barbárie social, remetendo-nos ao fortalecimento da
democracia, dos valores e direitos humanos
fundamentais e a um novo patamar civilizatório.

Assim, a comunidade internacional nào pode
continuar restringindo o debate sobre o processo da
globalizaçáo Sl seus Slspectos meramente econô
micos, como se Sl justiça social, a distribuição de
riquezas, a democracia, a devastação ambiental
fossem questões menores e nao guardassem entre
si a mais estreita interdependênciSl.

Acredito que sem um forte sentimento de
solidariedade internacional, sem ajuda mútua entre
as nações, nao havera qualquer possibilidade, no
presente ou no futuro, de resgatarmos o processo
civilizatório humano das sombrias perspectivas que
nos rondam.

Desta forma, 5r-s e Srs. Parlamentares, penso
que todo esse debate deve ser privilegiado nesta
Casa, para redsfiniçàes pollticas e econômicas tão
necessárias às futuras negociaç6es do Brasil com a
comunidade internacional, principalmente no que
tange à Rodada do Milênio.

Por último, Sr. Presidente, solicito Sl V. Ex" seja
este pronunciamento divulgado nos órgãos de
comuniçação da Casa.

Era o que tinha a dizer.

O SR. DR. HELEl\jO (PSDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S,.cs e Srs.
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Deputados, Duque de Ca)<ias prepara-se para, mais É a esse trio de brasileiros, corajosos,
uma vez, receber a visita 'do Presidente Fernando lutadores, desbravadores mesmo, que quero, em
Henrique Cardoso. Tal evento visa o lançamento da nome do povo caxiense, render as minhas sinceras
pedra fundamental do Pólo Gás-Qulmico de Cam- homenage.ns. É olhando para o futuro, acreditando
pos Ellseos, que irá processar o gás natural de em nossas possibilidades e capacidade que
Campos e produzir polipropileno, matéria-prima para construiremos um Brasil melhor para nossos filhos e
a indústria do plástico e que até então só era netos! '
produzida a partir da nafta do petróleo. A esses três homens públicos o povo caxiense

Num empreendimento que reúne a Petrobras e será eternamente grato por lutarem e vencerem
empresas privadas do setor petroqurmico, o Pólo vai interesses poHticos e econômicos contrários que
gerar 5 mil empregos diretos nos próximos três anos pretendiam, mais uma vez, excluir Duque de Caxias
na fase de implantação e outros oitocentos na fase do processo de crescimento econômico e social do
operacional, que deverá começar em 2003, mas Pafs.
podendo gerar até 15 mil empregos na indústria de Na ditadura, Duque de Caxias ficou sob
plástico, que funcionará ao redor do Pólo. intervenção federal a pretexto de defender a

Essa visita marcará uma vitória da persistência segurança nacion~l, como s.ede da maior ~~fi~ari~
do povo de Duque de Caxias, que há mais de trinta de ~uque de ~axlas; vale dizer que. o mumclplo fOI
anos vem lutando pela implantação desse pumdo po~ sediar uma empresa tão Importante para
importante Pólo Petroqulmico. a economIa do PaIs.

Logo após a sua inauguração, a Refinaria Agor~ Duque de Caxias conquista, com pelo
Duque de Caxias deu inIcio ao que viria chamar-se menos tr.mta an?s de ~traso, o seu Pólo
de Pólo Petroqulmico Presidente Vargas, com a Petr?qu~mlco, que Irá gerar nquezas não S? para o
inauguração da Fábrica de Borracha Sintética _ m~mclplo, mas també~ par~ o ~st~do do RIO .de Ja-
FABOR. Tlnhamos, então, a maior refinaria de nelro e o PaIs. Se hOJe a mdustna de. pl~stlco de
petróleo do PaIs. nosso. Est~do não pode crescer p~la hmltação de

maténa-pnma - transportada a partlr de São Paulo,
Enquanto todos esperavam que o Pólo Bahia ou Rio Grande do Sul, onerando os seus

crescesse, face à demanda da indústria de plásticos custos de produção -, a partir de 2003 novas
do Estado do Rio de Janeiro, a ditadura implantada fábricas poderão ali se instalar, com a garantia do
em 1964, a pretexto de uma geopolltica de fornecimento do polipropileno.
desenvolvimento, decidiu implantar os prime.iros Os investimentos previstos são de 1 bilhão de
p~los em outros Estados, como São Paulo, Bahia e dólares, e o Pólo começará a produzir em 2003.
RIO Grande do Sul. Para garantir a rápida implantação do Pólo, o

Nos anos 90, com o surgimento do gás natural Prefeito Zito desapropriou mais de 600 mil metros
de Campos, a luta pela implantação do Pólo quadrados, que foram colocados à disposição da
Petroqufmicç no Estado do Rio de Janeiro ganhou empresa que irá implantá-lo. Será nessa área que
novo impulso. Interesses menores, no entanto, 'as primeiras indústrias de plástico irão instalar-se.
levaram o projeto para Itaguaf, onde milhões de Para facilitar a execução do projeto, o municlpio
reais e muitos anos de trabalho foram perdidos. também concedeu incentivos fiscais às empresas

que irão trabalhar na implantação do Pólo, da
Com a posse ~o e~tão Governador M.arcel~o mesma forma que o Estado estabeleceu um

Alencar. e do Pref~lt~ ZltO, Duque d7 CaxIas VIU refinanciamento para o ICMS que essas empresas
ressurgir .a posslb~hdade .de sediar o Pólo deverão recolher.
Gás-Qulmlco, que vai aproveitar o gás de Campos,. .
hoje utilizado apenas como gerador de calor, para a ASSim, pel~s esforços e denodos do Presidente
produção de polietileno. Nessa luta não faltou o Fernando Hennque Card~so,. do eX-Governa~or
decidido engajamento do Presidente Fernando Ma~ce"o Alencar e do Prefeito ~ltO, Duque d~ Caxias
Henrique Cardoso, que sempre reconheceu a sedlará o qu~rto pólo petroq~lmlco do P~ls, ajudando
importância do Pólo para a geração de empregos e o ~esenvolvlmento econômico do Brasil e. gerando
renda no Estado do Rio de Janeiro e a sua mais empregos e renda para o Estado do RIO de Ja-
localização, ao lado da Refinaria Duque de Caxias, neiro.
como fato natural. Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.



o SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr-ss
Srs. Deputados, mais de 10 mil Policiais Rodoviários
Federais, nos mais longrnquos recantos do Pars,
trabalham diuturnamente nas rodovias federais.
arriscando suas vidas e com salários aviltados, bem
abaixo dos de seus paradigmas, Policiais Federais,
para reprimir os infratores das leis de trànsito, bem
como para combater a violência. o contrabando, o
descaminho e outros tipos de crimes sob suas
jurisdições.

Nos últimos dois anos, esses bravos soldados
diminurram em mais de 20% os acidentes e mortes
nas estradas, em corajosas campanhas e com ai

aplicação de pesadas multas aos infratores
contumazes, chegando-se à arrecadação recorde
de mais de 200 milhões de reais para a Fonte 150
do Orçamento Geral da União.

Esses recursos, Sr. Presidente, nos termos da
legislação em vigor, cabem exclusivamente ao
Departamento de Polfcia Rodoviária Federal, para
investimentos. Infelizmente, para o exercrcio de
1999, o Executivo destinou apenas 63 milhões de
reais para reequipamento do DPRF, o que foi
licitado para aquisição de verculos, helicópteros,
carros de resgate, postos móveis, coletes, radares,
armas, entre outros.

Tive a honra de ter sido o Relator do projeto da
lei suplementar do Governo e, em tempo hábil,
consegui sua aprovação na Comissao de Orçamento 
a Lei n° 9.949/99 autorizou a Iiberaçao dos recursos.

O Governo, por sua vez, por meio de decreto,
contingenciou 60% desses parcos recursos, e
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O SR. EBER SILVA (PDT - RJ. Pronuncia o honestidade e determinação para ajudar o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sras e Srs. progresso do Pais, e em nome das familias
Deputados, volto à tribuna desta casa, pela primeira brasileiras, não deixe permanecer em seu Governo
vez neste novo ano, para tecer comentários sobre nenhum funcionário e principalmente Ministros que
duas questões de relevãncia para o contexto da estejam com seus comportamentos pessoais e
politica nacional. públicos comprometidos com denúncias ou sendo

A primeira) Sr. Presidente, refere-se ao investigados por envolvimentos com quaisquer atos
aprovado, reconhecido e elogiado prin,.Jiro ano do de desdém e também com defesa de pessoas
Governo Anthony Garotinho, à frente do nosso comprometidas com crimes contra a sociedade, tais
querido Estado do Rio de Janeiro. como defesa de traficantes ou de máfia de bingos.

Lamentavelmente, há um ano, Garotinho O Pars não precisa desse tipo de pessoa no
recebeu das mãos do Sr. Marcello Alencar, ainda Governo, e nem merece isso.
que de forma muito elegante, numa solenidade da Solicito a V. Exa

, Sr. Presidente, que faça
qual participei, no Palácio Guanabara. um Estado divulgar este pronunciamento no programa A Voz
falido. O Banerj havia sido vendido, alguns hospitais do Brasil e no Jorn~1 dIID CâlmmGl.
da rede pública, terceirizados, o 13° dos Muito obrigado, e que Deus nos abençoe a
funcionários não fora pago, a educação claudicava todos!
e, pior, em termos de segurança, a Polrcia do Rio
não tinha nem gasolina para as viaturas. Havia
casos ridrculos. Alguém que telefonasse à
radiopatrulha só poderia ser atendido se custeasse
o combustrvel. Situação caótica.

Pois bem, um ano depois, a enorme drvida do
Estado com a União está negociada. Marca
emblemática da administração do Rio de 1999. Os
hospitais privatizados foram reintegrados ao Estado.
A educação está saneada e os professores
receberão no primeiro semestre de 2000 aumento
real. A segurança foi resgatada: 60 milhões de reais
foram investidos em segurança; mil viaturas novas
foram adquiridas; 8 mil soldados foram admitidos na
PM; e 270 novos detetives para a PoHcia Civil.

Tudo isso sem falar no Programa Delegacia
Legal, que prevê, até ao final do governo, a reforma
de todas as delegacias do Estado, interligadas por
rede informática, com serviço de inteligência, Tribu
nal de Pequenas Causas e Defensoria Pública.
Vários Estados da Federação estão elogiando o
projeto e desejando conhecê-lo de perto.

Encerro esta parte, Sr. Presidente. ressaltando
que no ano de 1999 o Governo Anthony Garotinho
levou trezentos quilômetros de pavimentação
astá/tica para as RJ do interior do Estado.

Gostaria, Sr. Presidente, de continuar este pro
nunciamento elogiando o Governo do Estado do Rio
de Janeiro, ou o Governo de outro Estado da
Federação, ou o próprio Governo Federal. Todavia,
muito lamentavelmente, encerro esta fala fazendo
um apelo ao Presidente Fernando Henrique. Peço
que. em nome do seu passado, histórico, em nome
dos brasileiros trabalhadores, que lutam com
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infelizmente nem os dirigentes do DPRF e nem do pelo volume de vItimas fatais em acidentes
Ministério da Justiça foram capazes de ocorridos em sua extensão.
d~scontingenciar. a verba bloqueada, i~to. é, 40 A recuperação da BR-101 é um- dos principais
mllh~es de reais. Para se. ter u~a Idéia, Sr. pontos do PPA (Plano Plurianual de Investimentos)
Presidente, somente no. que diZ r~spelto a velculos apresentado pelo Governo Federal por trazer no bo'o
de patrulhamento, maIs de qUinhentas Blazers, '.~
licitadas da fábrica Ch I t d' d da propos~a solução ~ara demandas de ordem ~Ial
d "d evro e, elxaram e ser e econômica, benefiCiando toda a população do Esta-

a qUlrr as. do do Rio de Janeiro. Sendo a BR-101 um dos princi-
Se não for resolvida a situação, pediremos aos pais corredores de ligação entre o Rio, Esplrito Santo

patrulheiros que não cobrem mais nenhuma multa, e os estados do Nordeste brasileiro, constitui-se um
arriscando até mesmo as suas vidas. Por causa da verdadeiro descalabro o descaso com a rodovia, que
incompetência dos administradores, foi devolvido o ceifa, por força de suas incipientes condições de tráfe-
dinheiro e destinado a uma vala que nao tem fim. go, milhares de vidas todo ano.

Estivemos ontem com os Ministros José Cito neste pronunciamento, Sr. Presidente, da-
Carlos Dias, da Justiça, e Aloysio Nunes Ferreira, dos do diário Folha d~ Manhã, do Municlpio de
da Secretaria-Geral da Presidência da República, e Campos, no Norte Fluml,~ense~ que apont~m para a
com seus Secretários-Executivos Antônio Anastasia face cruel da chamada rodOVia da morte, em que
e Marcelo Cordeiro, respectivam~nte. Encontramos ap~nas no primeiro semestre do ano de 1999 foram
apoio, boa vontade e determinação, mas, ~eglstradas, n~ BR-1~1.. 358 mortes, s:gundo
infelizmente, as exigências legais impedem de Informa a PoliCia Rodovlárra Federal. ~stes numeras
proceder aos respectivos empenhos. demonstram, sem espaço para questionamentos, a

relevância da obra de duplicação da BR-101, e a
Por estas razões, vimos apelar necessidade de que esta ocorra imediatamente,

veem~ntemente ao .Sr. Ministro Aloysio ,Nunes independentemente do processo de privatização,
Ferreira para que envie a esta Casa novo projeto de anunciado esta semana pelo Ministro dos
lei suplementar ou especial, com recursos para os Transportes, Eliseu Padilha.
fins anteriormente explicitados, bem como para .,, . .
pagamento da GOE _ Gratificação de Operações Segundo o dl~ulg~do pelo Ministro Ellseu Padl-
Especiais devida, no percentual de 90% sobre os lha, até o ~nal do pnmelro s~mestre deste ano, o ~o~-
salários, cujos contracheques há anos vêm sendo selh.o. NaCIonal de Desestatização receberá os editaiS
distribufdos aos beneficiários, sem cobertura de de liCitação, para 'prepa~ção das tomadas d.e p~pos-
saldos bancários tas de grupos pnvados Interessados na pnvatização

. da BR-101, no trecho entre a Ponte Rio/Niterói e o
Isto é muito grave, pois, o cidadão comum ou municlpio de Campos, na divisa com o Estado do

a pessoa jurldica que emite cheque sem cobertura Esplrito Santo. O processo de privatização atende ao
financeira comete infração por crime de estelionato, estabelecido pelo Programa de Concessão de Rodovi-
e ao Governo esse crime está sendo ocultado. as Federais do Departamento Nacional de Estradas
Mãos à obra e pé na estrada, Sr. FHC, de Rodagem (DNER).

O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia Preocupa-nos, caros colegas de Parlamento,
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrBs e Srs. neste momento, a modelagem da privatizaçao da
Deputados, várias foram as ocasiões em que fiz uso BR-1 01, considerando ainda que o Governo Federal
da palavra, neste honrado plenário, para intervir deve assegurar, no edital de licitação, mecanismos
sobre o grave problema de abandono da BR-101, que forcem a concessionária da rodovia a investir
no trecho compreendido entre os municlpios maciçamente em sua conservação, ao mesmo
fluminenses de Rio Bonito e Campos dos passo em que resguarda direitos dos usuários,
Goytacazes, cobrando uma efetiva posição do controlando a variação do valor do pedágio,
Governo Federal, no sentido de se recuperar a projetado inicialmente para o patamar de R$3,00.
referida rodovia. Na condiçao de membro da Estamos reportando-nos ao Ministro Eliseu
Comissão Mista de Orçamento do Congresso Padilha no sentido de que possamos assegurar
Nacional, estamos lutando para assegurar os ainda uma poHtica diferenciada de cobrança de
recursos previstos, da ordem de R$187,5 milhões, pedágio, na BR-101, para aqueles cidadãos
para duplicaçao da rodovia federal, hoje conhecida residentes entre a extensa área da rodovia, que
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Quero encerrar este pronunciamento, Sr. Presi
dente, reiterando o meu compromisso de assegurar
os recursos necessálrios, no Orçamento da Uniãlo,
para a duplicaçálo, para a completa reforma da
BR-101, no trecho entre o Rio de Janeiro e Campos,
ao passo em que me coloco em estado de alerta, a
respeito do processo de privatizaçà.o da rodovia.. como
forma de assegurar aos f1uminensas garantias de res~

peito aos seus direitos como cidadãos, como usuários.

Era o que tinha a dizer.

e ~R. EDIi'\!HO BEZ (PiV1DB - SC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sfs e Srs.
Deputados,' dados atualizados, colhidos do IBGE,
mostram pequena queda do PIB. Abaixo relato SI

variaçao do mesmo no ano corrente.

Este foi o primeiro desempenho negativo no
Sino, na série ajustada sazonalmente, no que se
refere a esse indicador. Considerando os grupos
que o compõem, observou-se crescimento nos
Sérviços (0,18%) e queda na Agropecuária (-2,92%)
e na Indústria (-0,17%). O Gráfico a seguir
apresenta as variações do PIB e dos subgrupos en
tre o terceiro e o segundo trimestre de 1999.

passa sob os limites urbanos da cidade de Cam
pos. Consideralmos um absurdo a instalação de
postos de pedágio que penalizem o morador da
cidade, que obrigatoriamente tem que se
locomover, por várias vezes, pela BR-1 01, r~ra ir
para sua casa, ir para seu trabalho, levar seus
filhos à escola. Estamos cientes de que o Ministro
Eliseu Padilha, na condição de homem público
extremamente senslvel ao clamor das bases
populares, encontrará a modelagem ideal, que
elimine os riscos de injustiça que futuramente
possam vir a acometer cidadãos fluminenses.

Em relação ao processo de privatização da
BR-101, e de sua reestruturação, ressalto ainda a ne
cessidade do investimento, seja por recursos do Go
verno Federal, seja pela iniciativa privada, da constru
ção de nova ponte sobre o rio Paralba do Sul, no pon
to em que a rodovia federal corta o Municlpio de Cam
pos. Dados do DNER apontam para a situação crItica
de uso da atual ponte, construrda em 1949, que se
encontra fora das especificações necessárias para
atender hoje ao grande fluxo de velculos, principal
mente de carga pesada. Projetos do DNER apontam
para um custo de R$25 milhões a obra de uma nova
ponte, com retificação de parte do traçado da BR-1 01,
para desvio de trânsito até o seu acesso.------------------------..

15

10

Gráfil:02
PIB Il.!.l du,.",...Jmrlc por S\i>.,upo,

99ID em..1>çh ,9911

]
~

='"
l~

[
>

~ -a ";l Q, ~ õ }
.

III I~ ~ 1 I~J! I
l:

~ f, ::> ~ .~ c: z r ~
lio ;;; .~ ~'" ~ I2

::; > < ã <

~ ~
8 '" .§ o oE ...I ."

J- i! u
~ o

~ ~ 8
<

t:= '" u
iê iê

·5 I>l I>l



Janeiro de 2000 DJ}JllO DA cÂMARA DOS DEPurADOS Quinta.feita 13 01513

Já entre o terceiro trimestre de 1~99 e o mesmo
trimestre de 1998, a variação em volume do PIS foJ de_
-0,31 %, em conseqoência da queda de -2,02% na
Indústria, compensada pelo crescimento da Agrope
cuária (3,35%) e dos Serviços (0,22%). O desem- pe.

nho negativo dí: Indústrià de Transformação (-2,23%) e
da Construção Civil (-3,95%) foram os fatores determi
nantes para o resultado deste trimestre. O Gráfico 1
apresenta as variações por subgrupo entre os terceiros
trimestres de 1999 e de 1998.
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As séries observadas e ajustadas do PIB são apresentadas no Gráfico 3.



01514 Quinta-feira 13 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS Jmciro de 2000

Gráfico 3
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o Quadro Resumo apresenta os principais resultados para o PIS reierente

aos últimos cinco trimestres das séries calculadas:

TAXAS 3° ~r~1 14° T~I '10 i~1 2°i~1 1J0

98 98 9~ 99 ~9

Trim./trim. imediata. ant. c/ ajuste sazonal -1.04 -1.'11 1./5 O.~~ -ü.

Trim./igual trim. ano anterior 0.26 -2.15 0.59 ..O:í~ ~Oo

Acum. até trim.l igual per. ano ant. ~.78 0.05 0.59 0.19 D.O

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas. Departamento de Contas Nacionais

A taxa anualizada do PIB calculada a partir das
variaçOes acumuladas em quatro trimestres (média
dos últimos quatro trimestres sobre a média dos qua·
tro imediatamente anteriores) é exibida no Gráfico 4.

PeJo resultado do terceiro trimestre de i 999 obser·
va-se a continuidade do movimento de desa- celers
ção iniciado no primeiro trimestre de i 999.
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A variação do PIB acumulada até o 'terceiro
trimestre deste ano (0,02%), é resultante do
crescimento da Agropecuária (6,1 %) e dos Serviços
(0,80%) e da queda da Indústria (-3,03%).

Os indicadores macroeconômicos do terceiro
trimestre diferenciam-se dos do segundo por, basi
c~mente.. dois fatores: o repique inflacionário ocorri
do em julho e o aumento aa volatilidade da taxa de
câmbio nos meses de agosto e setembro.

O IPCA, que vinha apresentando taxas
decrescentes, registrou, em julho, inflação de
1,09%, em conseqUência dos reajustes de tarifas de
serviços públicos e combustlveis. Em agosto e
setembro o IPCA registrou recuo, com taxas de
0,56% e 0,31 %, respectivamente.

Apesar da redução maior do que a esperada da
taxa Selic, em julho, não ocorreu o mesmo movimen
to na estrutura de juros doméstica. As contas do se
tor público, que apresentaram superávit primário
consolidado, no perfodo de janeiro a agosto, de
R$25,2 bilhões (R$4,6 bilhões acima da meta acorda
da com o FMI), tiveram a confiança na manutenção
das metas abalada quando da decisão do STF de ve
tar a cobrança de contri- buições de funcionários pú
blicos inativos bem como a
escala progressiva de contribuições de servidores
ativos. Esta decisão alimentou o movimento de
depreciação da taxa de câmbio, que veio a
apresentar melhora quando da colocação liquida do
Bacen de US$3 bilhões em trtulos públicos
atrelados à variação cambial, entre setembro e
outubro.

Outro fator que também pressionou a demanda
de divisas consistiu no saldo do balanço de
pagamentos, cujos resultados de agosto (déficit de
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US$2.212 milhões e desvalorização média de 4,5%)
e setembro (superávit de US$529 milhões e
desvalorizaçao média de 0,9%) confirmam a
hipótese.

O déficit comercial acumulado no periodo j2
neiro-setembro foi de US$773 milhões, ante um saldo
negativo de US$3,6 bilhões em igual perrodo do ano
anterior, o que expressa uma significativa melhora
nessa rubrica. O déficit em conta corrente do mês foi
de US$1,2 bilhão, o segundo mais baixo do ano. .

No que se refere ao desemprego, este tem
mostrado estabilidade, com tendência de queda. O
rendimento mensal das pessoas ocupadas
apresentou pequena variação de julho para agosto
deste ano (-0,4%), caindo significativamente de
agosto do ano passado para agosto deste ano
(-6,4%).

Diante desse panorama, as incertezas têm
influenciado as perspectivas que, dada a proximidade
do fim do ano, tendem a melhorar.

Na sua totalidade, a administração do Governo
neste ano foi boa, conseguiu segurar nossa
economia; com certa dificuldade, mas conseguiu
segurar. Quero agradecer esta Casa, que ajudou em
muito para sustentar o Brasil. Mesmo com todas as
dificuldades, estamos superando este ano, ainda
faltam muitas reformas, e finalizando-as com certeza
teremos um retomo positivo para nós brasileiros.

Era o que tinha a dizer.

o SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's
e Srs. Deputados, ocupo a tribuna desta Casa, na
tarde desta quarta-feira, para discorrer sobre dois dos
vários temas que compõem a extensa pauta da
Convocação Extraordinária do Congresso Nacional:
a Reforma Tributária e a Lei de Responsabilidade Fis
cal.

A aprovação da Reforma Tributária, Sr.
Presidente, flexibilizará as relações de trabãlhc,
desonerará a produção através da redução dos
encargos sociais e,' se acoplada a uma necessária
poUtica de crédito e atração de capital financeiro por

parte da União, dos Estados e dos Municrpios,
poderá reverter a situação de penumbra econômica
que o Brasil vem enfrentando nos últimos anos.

Sem a Reforma Tributária o Pafs continuará na
estagnação econômica e na recessão progressiva

que ela causa, já que desestimula investimentos,
agrava o quadro de desemprego.

Mister se faz, Sr. Presidente, eliminar os
impostos cumulativos e distribuir os recursos
arrecadados de forma a contemplar o caráter
descentralizador da Constituição.

O povo quer resultados mais palpáveis da
estabilidade da moeda, traduzidos em emprego,
saúde, educação, moradia, saneamento e segurança
pública, proporcionando melhores condições de vida
à grande parte da população que ainda não dispõe
desses serviços básicos.

A Reforma Tributária é um dos muitos nós que
temos a desatar nesta Convocação Extraordinária,
Sr. Presidente, e a aprovaçao das reformas
discutidas pelo Congresso podem desatolar o Brasil.

Por sua vez, Sr-s e Srs. Deputados, SI Lei de
Responsabilidade Fiscal, regulamentando a
aplicação dos Orçamentos da União, Estados e
Municfpios, já se encontra, em boa parte,
materializada em leis, que, lamentavelmente, náo são
cumpridas, a exemplo de tantas outras por nós
aprovadas nesta Casa, como a Lei Camata, que limita
os gastos dos Estados com o funcionalismo público,
mas que é descumprida impunemente e de forma
contumaz pelos governos' estaduais, que, agindo
assim, contribuem significativamente para o
crescimento das disparidades sociais.

Encerro, Sr. Presidente, conclamando os
nossos pares a manter, durante todo o ano legislativo,
o ritmo acelerado de discussões e votações
demonstrado nesta Convocação.

Precisamos, Sras. e Srs. Deputados, remover o
entulho legislativo do Congresso Nacional!

o SR. PAULO PAmn (PT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
meu comentário aparentemente será na contramão

J:té tu,ºo que falaram aqui sobre a matéria aprovada
ontem. Registro o meu temor de que mais uma vez
alteremos a Constituição, para inserir a moradia
como direito social, com o que concordamos na
rntegra. Qual é o temor, Sr. Presidente? De que
também não seja aplicado tal dispositivo, a exemplo
do art. 7° da Constituição, segundo o qual o salário
rnrnimo deve atender a sete itens, entre eles a
moradia. O mesmo artigo diz que a saúde é dever do
Estado e direito do cídadao, e não é aplicaldo. A
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recursos não foram de nossa autoria, foi aprovada no Plenário desta
Casa há mais de dois anos e nada aconteceu. Isso é
um absurdo. Até parece piada de mau gosto: o salário
mlnimo praticado no Pais é vergonhoso, e esta Casa
não consegue votar um projeto de lei que disponha
sobre o assunto. .

Nesse sentido, ressaltamos a importância da
realização da sessão solene por nós requerida no dia
de hoje. Queira Deus que ela seja um marco para que
o Congresso Nacional aceite a proposta por nós
apresentada há muito, que cria uma comissão para
debater e votar, de forma definitiva, o novo salário
mlnimo.

Era o que Unhamos a registrar.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT - RO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, em meu pronunciamento faço
comentários sobre os trabalhos que deverão ser
realizados no perlodo da convocação extraordinária.

Estou certo de que as declarações do
Presidente do Senado, Antonio Carlos Magalhães, de
que não vai ceder na votação da emenda
constitucional que limita as medidas provisórias, é um
falso confronto, um jogo para a platéia e uma cortina
de fumaça para encobrir o jogo da maioria que vai
aprovar a prorrogação do FEF e outras imposições do
Fundo Monetário Internacional.

Impedir o Executivo de regular matéria tributária
por meio de medida provisória seria não só um
verdadeiro grito de independência do Legislativo
como um alfvio para todo o setor produtivo. Por conta
de medidas provisórias e com a conivência do
Congresso Nacional, este Governo impôs ao Pais um
aumento da carga tributária de mais de 10% em
menos de cinco anos apenas para engrossar uma
receita destinada a cobrir pagamentos de juros com a
divida interna e externa. E o grosso desta conta está
s~ndo pago peJos trabalhadores em geral, pela
classe média e pelos pobres, já que as multinacionais
e o sistema financeiro praticamente não pagam
imposto no Brasil.

Mas a maioria governista não teria coragem
para desafiar o Planalto. Aqui nesta Casa e no
Senado nunca se negou nada, por mais absurdos,
antinacionais, que sejam os pedidos do Executivo. O
falso confronto gerado pelo Presidente do Senado na
verdade pode ser alguma "conta" que o PFL queira
cobrar de Fernando Henrique ou dos demais partidos
da base governista. A falsa polêmica pode durar mais
alguns dias, mas, na hora de votar, o PFL, ACM e

CPMF foi aprovada, e os
destinados para a saúde.

Usto aqui, no mlnimo, quinze itens inseridos na
Constituição e que não são aplicados. Para não
passar a impressão de que é mais uma propaganda
enganosa, assino embaixo, mas deixo registradas as
minhas preocupações. A população, que pensa que
vai ter acesso à moradia, poderá não ter. Estar na
Constituição não significa resolver os problemas de
moradia.

Esta Casa, com justa euforia, aprovou no dia de
ontem alterações no art. 6° da Constituição Federal,
incluindo a moradia como um direito social.
Assistimos à festa da aprovação da emenda
constitucional do Senador Mauro Miranda e
confessamos uma certa apreensão.

Recentemente fizemos parte da Comissão de
Combate à Pobreza e aprovamos um belo relatório. E
dai, o que mudou para os pobres? Nada!

A Constituição dispõe que a saúde é um direito
do cidadão e um dever do Estado. A população tem
acesso a um sistema de saúde decente? Claro que
não!

O art. 7° da Constituição estabelece que o
salário mlnimo tem de atender aos direitos básicos do
cidadão, entre eles a moradia. E atende? Não!

O art. 202, por sua vez, dispõe que os
beneficios dos aposentados e pensionistas têm que
ser reajustados de forma a manter o seu valor real.
Acontece? Claro que não!

Agora, a emenda ontem aprovada diz que a
moradia é um direito social. E dai? Isto significa que a

, população pobre terá acesso à casa própria? Claro
que nãol

Não somos contra que se cravem na Carta
Magna os direitos sociais. Queremos, entretanto,
alertar que, se não houver vontade polltica. nada
acontecerá. E vontade polltica é que não vemos e
sentimos neste Governo. Se fosse o contrário, a
Constituição Federal seria cumprida e o salário
mlnimo estaria em torno de mil reais.

Falando em salário mlnimo, estamos
apresentando um requerimento solicitando a
realização de uma sessão solene no Plenário desta
Casa para comemorar os 64 anos da Lei n0185, de 14
de janeiro de 1936, que criou a Comissão que instituiu
o salário mlnimo no Brasil.

Infelizmente, o salário mlnimo vem sendo
reajustado há cinco anos através de medida
provisória. e a urgência urgentrssima por nós
requerida para votaçao do Projeto de Lei nO 001/95,
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todos os governistas vêo votar de cabresto com o porém, continuou em 315 reais. Para 2000, as
Planalto. estimativas do Tesouro Nacional são de uma

Duvido que a base governista aprove a emenda arrecadação para o Fundef na ordem de
que limita as medidas provisórias como foi aprovada R$17.102.786.015,OO, e o Instituto hJacion811 de
no Senado e também a rejeição da Desvinculação de Pesquisas e Estudos Educacionais - INEP/i'vlEC
Recursos da Uniêo (DRU), que vem a ser o nome estima um total de matrfculas em torno de 33.352.459
novo para o Fundo de Estabilização Fiscal (FEF) e alunos no ensino fundamental regular. Pela equaç§lo
que toma 20% de todos os repasses de recursos para determinada no art. 6°, § 1°, da Lei nO 9.424/96, o
estados e municfpios. É bom que a população valor mfnimo resultaria em 512 reais e 79 centavos
marque o voto dos Parlamentares que aprovarem anuais por aluno. E não em 333 reais ou 349 reais e
este novo FEF, porque sabemos que esses 65 centavos - com média ponderada de 338 reais.
Deputados e Senadores estarêo tirando recursos da A Confederaçào Nacional dos Trabalhadores
educação, saúde, saneamento, segurança e in- em Educação chama eJ atenção para as diferenças
fra-estrutura para dar aos banqueiros na forma de entre o custo-aluno legal e o decretado pelo Governo
juros. Federal, que em 1998 foi de 104 reais e, em 1999, de

Era o que tinha a dizer. 135 reais. Agora a defasagem alcança 174 reais e 79
Muito obrigado. centavos.
O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Sem Assim, verificamos não apenas a sucessão de

revisêo do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. desrespeitos à lei, mas sobretudo a drástica redução
Deputados, a par de agradecer ao Governo Federal dos recursos para a educaçào fundamentEll,
as obras federais realizadas em Goiás, gostaria de conseqUentemente menos recursos por aluno e
falar sobre serirssimo problema que enfrenta o nosso menores salários para os trabalhadores da educação
Estado em relação às rodovias federais, praticamente nêo só nos Estados que hoje recebem complemento
intransitáveis. da União - Pará, Maranhão, Ceará, Pernambuco e

Por isso, encaminhamos requerimento ao Bahia -, como nos que poderiam estar recebendo
Ministro dos Transportes, Sr. Eliseu Padilha, verbas federais: Rondônia, Amazonas, Tocantins, Rio
solicitando a S. Exa. que tome as providências Grande do Norte, Paraiba, Alagoas, Sergipe, fulinas
necessárias para a imediata recuperação das Gerais, Mato Grosso do Sul, NIsto Grosso e Goiás.
rodovias do sul do Estado, que nesta época de
escoamento dos grãos sêo de fundamental O Decreto Presidencial nO 3.326, de 31 de
importãncia e, como disse, estão praticamente dezembro de 1999, ao fixar Elrbitrariamente 0$ custos
intransitáveis. diferenciados por nrveis e modalidades de ensino,

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. consolida a discriminação existente em relação aos
O SR. PEDRO WILSON (PT _ GO. Pronuncia o alunos da educação rural, desconsiderados pejo

Executivo federal, e aos alunos da educação espe-
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. cial, com custos muito superiores relativamente às
Deputados, é com muita indignaçêo que venho a esta demais modalidades de ensino, s6 merecendo 5%
tribuna para protestar contra o ato do Presidente da
República de desrespeito à Lei n0 9.424/96, dos recursos a mais. Valor tão irrisório que denuncia,
instituidora do Fundef, estabelecendo arbitrariamente por si, o total desrespeito do Governo por essa
os valores de 333 reais e' 349 reais e 65 centavos clientela.
para os custos por aluno ao ano. É inaceitável a diferenciação de custos, para

Esta Casa legislativa não pode abrir mão de baixo, dos alunos de 1ii à 411 série. Isto compromete a
suas prerrogativas, aceitando passivamente a indicação de legislação de ampliar a jornada do
transgressêo da referida lei pelo Poder Executivo, ensino fundemental e inaugura uma polltica
sob pena de se expor ao escárnio e à desmoralizaçêo discriminatória entre os professores de 1a à 46 e os de
pública. 5a à aB séries, inviabilizando a carreira, minando

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não é a definitivamente a politica de proi'issionelizaçãJo e
primeira vez que o Executivo passa por cima da Lei nO valorização do magistério.
9.424/96, em prejurzo dos estados e municfpios e Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como se
principalmente da educação brasileira. Em 1998, o nêo bastassem os prejurzos acarretados com a1

valor mrnimo deveria ter sido de 419 reais, mas foi de redução das verbas, o Governo Federal faz visteJ
315 reais. Em 1999, deveria ter atingido 450 reais; grossa diante das inúmeras e graves denuncias de
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desvios de recursos do Fundef em quase todos os Baseado na legislação então em vigor, o
Estados brasileiros. Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica

Sobre isto esta Casa não se tem omitido. A - DNAEE instruiu e o Ministério de Minas e Energia
Comissão de Educaçao e Cultura e Desporto realizou outorgou à Eletrogoes a concessão para o
audiência pública sobre as irregularidades no Fundef. aproveitamento hidroelétrico do Rio Melgaço, no
Na ocasião, foi entregue à Presidência da Comissão referido município.
um dossiê sobre as irregularidades praticadas em Passados já quase dois lustros, o potencial jaz
vários Estados, destacando-se o Ceará e a Bahia. inaproveítado, com imediato e indiscutrvel prejurzo da

Como desdobramento dessa audiência, foi população não s6 de Pimenta Bueno, como de todo o
instituída uma Subcomissão, no âmbito da Comissão Estado de RondOnia, que necessita de toda a energia
de Educação, presidida pelo Deputado Gilmar elétrica que se possa ar gerar para garantir que seu
Machado, da qual também fazemos parte, para desenvolvimento acompanhe o ritmo e a expressão
trabalhar junto com o TCU, com vistas a apurar as alcançada pelo restante do Pars.
irregularidades denunciadas. Nada temos contra a aludida concessionária

N6s e o Deputado Padre Roque, no mês de senão o fato de não ter, até hoje, iniciado as obras
agosto de 1999, requeremos à Comissão de que imputamos indispensáveis ao bem-estar de
Educação que solicitasse do TCU a realização de Pimenta Bueno e, como dissemos acima, à
uma auditoria fiscal nas contas do Fundef em todo o tranqüilidade de RondOnia.
Brasil, que, segundo o Tribunal, será iniciada muito A Indicação ora encaminhada ao Exmo. Sr.
em breve. Estamos também, juntamente com o Ministro de Estado de Minas e Energia solicita um
Deputado Wellington Dias, do PT do Piauí, estudo à Agência Nacional de Energia Elétrica -
recolhendo assinaturas para a instalação de uma CPI ANEEL, para que tome uma providência no sentido
para apurar as denúncias de desvios de recursos do de que possa resultar no cancelamento da concessão
Fundef. e realização imediata de uma nova licitação ou,

Apresentamos, ainda, na tentativa de corrigir as alternativamente, impor à concessionária atual o
graves distorçOes do Fundef, a PEC n° 112/99, que inIcio imediato das obras e conseqüente
cria o Fundo de Valorização Básica da Educação aproveitamento do potencial hidroelétrico daquele rio.
Brasileira - Fundeb, distribuindo os recursos Com a inescondível apreensão que a matéria
vinculados à educação para todos os alunos de impõe ao povo rondoniense, temos a mais firme
creche, pré-escolas, ensino fundamental, ensino convicção de que o Sr. Ministro há de determinar
médio, educação de jovens e adultos e educação providências imediatas, com base na presente
profissional de nível técnico. Desta forma, solicitamos Indicação, e, assim procedendo, estará acrescentan-
o apoio de nossos pares e do Presidente Michel do mais uma obra ao elenco das realizações
Temer para instalação da Comissão Especial desenvolvidas à frente do Ministério de Minas e
destinada a apreciar a referida proposta de emenda à Energia.
Constituição. Era o que tinha a dizer.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para Muito obrigado.
finalizar, apelamos a esta Casa para que adote as O SR. JOSÉ ANTÔNIO (Bloco/PSB - MA. Sem
medidas cablveis, no sentido de garantir que o revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Governo Federal cumpra a Lei n° 9.424/96, aprovada Deputados, em meu pronunciamento reclamo
nesta Casa e sancionada pelo Presidente da providência do Governo do Estado do Maranhão para
República. recuperação da estrada estadual

Muito obrigado. Coroatá-Pirapemas, que se encontra interditada,
O SR. SÉRGIO CARVALHO (PSDB - RO. Sem não pela ação das chuvas, mas por obra do descaso

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. do Governo Estadual ou da retaliação contra a
Deputados, apresento à Mesa requerimento para administração de Coroatá, que é da Oposição, do
indicação ao Ministro de Estado de Minas e Energia PSB.
do cancelamento da concessão -da empresa Além de exercer o seu papel de Poder
Eletrogoes, que há mais de dez anos é a responsável Legislativo por destinação constitucional, o
pela construção de uma hidrelétrica no rio Melgaço, Congresso Nacional - e particularmente a Câmara
no Município de Pimenta Bueno, Estado de Federal como Casa de representação popular -
RondOnia, e até hoje não colocou lá um tijolo. cumpre a relevante função de estuário de
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reivindicações de todos os quadrantes da Federaçao. É que Coroatã é governada pela Oposiçêío. SUEl

Este fato transforma sua tribuna em caixa de principal liderança, o ex-Deputado Federal Ricardo
ressonância dos mais simples aos mais complexos i\tlurCld, e seu atual Prefeito Municipal, Rômulo Trovão
reclames da sociedade. i'v10reira Lima, são filiados ao PSB, partido que tenho

É exatamente como porta-voz da população de a responsabilidade de presidir no Maranhão.
um importante Municlpio do Vale do Itapecuru, o Por duas vezes, tanto em 1994 como em 1998,
Municlpio de Coroaltá - onde tive a honra de ser o a Governadora Roseana Sarney foi derrotada nas
Deputado Federál mais bem votado - que transmito urnas do municlpio. Também nas eleições municipais
uma aparentemente singela, mas importante de 1988, 1992 e 1996 os candidatos apoiados pelo
demanda: a reconstrução da rodovia estadual ligando Governo Estadual foram 1ragorosamente rejeitados
esse municlpio à vizinha cidade de Pirapemas. pela população, que tem repetidamente apoiado as

Com efeito, Sr. Presidente, Sras. e Srs. administr~ções municipSlis. ti~as como modelos
Deputados, em ofreio enviado à Gerência Regional reconh~cl~os no 1IJ1ara.nMo Inteiro.
de Desenvolvimento do Estado, a,Prefeitura de Finalizo, Sr. PreSidente, Sras. e Srs. Deputados,
Coroatá, após informar que essa importante rodovia ns :s~erança de que 8l Governadora Roseana Sarney,
encontra-se totalmente interditada, solicita que sejam no ~mlar de um novo ano, ten.ha ur~ ges~o com a popu-
feitos imediat61mente trabalhos de contenção de la~çao maran~ense e determine",a lI1~edlata reconstru-
erosão, de reparaçãio de pontes e outras obras. çao da rodOVia estadual Coroatá-Prrapemas.

No expediente, é lembrada a importãncia da . S.r. Presidente, peço que meu pronunciam~nto
rodovia estadual Coroatá-Pirapemas. Com 45 seJa. divulgado pelo pr09!ama A Voz do Brasil e
quilômetros, aproximadamente, a estrada atravessSi publicado no JO~01 d~ ~amffii'ro.
importantes zonas de producãlo rural à beira do rio Era o que tinha a dizer.
Itapecuru. As suas margens f.oram instalados vários . ~O $~. 'Jl!ALTER PlII~l-lcl~O (PT - BA. Sem
projetos de assentamento do Governo Federal revlsao do or8ldor.) - Sr. PreSidente, Sras. e Srs.
através do Incra, como, por exemplo, ale áreas d~ Deputados, em mau pr~nunciamento faç~ um
Conceição do Arvoredo, Conceição, Maracajá I, Pau balanço dos ga~~os reahzSld~s pelo Palá~lo d.o
de Estopa e 1'v1acacos, cada uma com uma população Plan~l~o com fe.stlVl~ades ~ 3 mllhõe~3 800 mil reais
de centenas de famflias e todos dependentes dessa -, utilizando dinheiro retirado do FEF, que agora
estrada - única via de acesso à sede de Coroatã 10- passa a ser chamado de DRU.
cal que dispõe de serviços públicos, corno hospit~is e . ~aço es~a crltic21, P?~qu~: n~ realida~e, o
agências bancárias não encontrados na região. dinheiro do Fundo de Establllzaçê10 Fiscal serviU, ao

. . . longo dos anos, palra diversas coisas, menos para a
Sem estrada, é fáclllmag[n~ros transtorn~s aos estabilizalç§o fiscal. Os 42 bilhões que resultarão da

enferm~s..! aos ~posentados r~rals, ao comé~cro, aos DRU podariam ser aplicados para resolver os graves
produ-r~res rurais e à popula~CJo em sua totalidade. problem3s das enchentes, da seca e da crise por que

FInalmente, Sr. .Presldente,. Sras. e Srs. passam o povo brasileiro 6, principalmente, os
Parlamentares, sou obngado ai registrar neste meu nossos iVlunicrpios.
pronunc~amento que tive. dificuldade, que. relutei em O Governo Fernando Henrique Cardoso, que
compartilhar do sentimento genera:llzado da gastou milhões de re8lis para fazer @ convocação
população de Coroatél, que vê na eusgncl~ c~mpleta extraordinária do Congresso Nacional, está
de ação do Gove~no Estad~al no iVlunlclplo uma prejudicando a pautSl de votações, condicionando os
forma clara da retaliação poUtlca. trabalhos à aprovação da Desvinculação de

Resisti em aceitar tamanha evidência porque Recursos da Uniao, a chamada DRU. Essa medida
entendo que a ausência de ações efetivas de permitiria ao Governo Fedaral dispor de 20% dos
polrticas públicas não é priljilégio de Coroatá: o recursos do Orçamento da Uniào para gastar como
Maranhão inteiro reclama da inércia, da omissào, da quiser, sem nanhuma espécie de vinculação a
incapacidade do Governo Estadual, que parece programas ou ações especIficas e passíveis de
tão-somente preocupado em fazer propaganda, em controla estrito da sociedade civil, representada mais
criar uma imagem fantasiosa dos governantes. No fidedignamente pelo Congresso Nacional.
entanto, acabei por me convencer de que, se a aç~o O Govarno Federal, mais especialmente o
do poder público estadual é ruim por toda ~ parte, ela próprio Presidente Fernando Henrique, tem por
ê particularmente peiVE':"~ê.l em Coroatã. hábito feproduzir nas suas intervenções odiscurso de
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que o Orçamento federal é por demais "engessado", O SR. NÉLSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
não permitindo que o Governo utilize os recursos Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
orçamentários significativos em hipóteses não Sras. e Srs. Deputados, mais uma vez, parcela da
previstas pela LDO. imprens/;i brasileira se esforça por apresentar os

O que o Presidente evidentemente não diz é produtores rurais como os inimigos da Pátria, os
que, na verdade, o Governo Federal não tem vilões da ecologia, os adversários do meio ambiente.
recursos por dois motivos principais: primeiro, porque O pretexto, agora, é o projeto de lei que racionaliza a
gasta maios recursos que tem; segundo, porque não legislação sobre a reserva legal. atualmente em vigor.
dispõe de mais recursos porque canaliza os esforços Por ela, todo fazendeiro é obrigado a manter a
da Nação, que poderiam estar proporcionando vegetação nativa em 80% da propriedade, se na
condições de vida dignas para todos os brasileiros, Floresta Amazônica, ou em 20% da terra que possui,
para o pagamento de juros aos agiotas se no Cerrado ou na Mata Atlântica.
internacionais. Entende-se por reserva legal a área onde não

O FEF (Fundo de Estabilização Fiscal), que se pode proceder ao corte raso da vegetação. Para
retira recursos das áreas sociais de todos os Estados quem vive na cidade grande, para quem trabalha no

conforto de modernos escritórios - e, portanto,
da Federação, está posto ar para viabilizar que o desconhece o dia-a-dia da nossa agricultura -, é
Brasil pague em dia os serviços das dividas muito fácil defender normas que se contrapõem à
contrardas em sua maioria para financiar a farra das realidade e ao bom senso.
importações e a mentira do real como moeda forte. O
Governo FHC, com o novo FEF e sua reforma O certo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
tributária, que ao que parece se resumirá no FEF, é que muito despropósito se diz em nome do meio
submete mais uma vez as unidades federadas às ambiente e da ecologia, temas que tanto se prestam

ao engodo polftico e à manipulação demagógica.
conveniências das potências financeiras Comecemos por esclarecer aos menos informados
internacionais e relega os interesses e carências que o instituto jurrdico da reserva legal impõe a
sociais da sociedade a último plano. Tal assertiva manutenção obrigatória de uma floresta produtiva ou
compromete ainda mais a já inoperan~e estrutura de rendimento, que pode ser manejada e utilizada
estatal brasileira, comprometendo definitivamente o para o fornecimento de madeira ou de outros
futuro do Brasil como nação soberana, democrática e produtos florestais, por exemplo.
desenvolvida.

Ao contrário das florestas protetoras das áreas
Quando defendemos aqui a impropriedade de preservação permanente, a imposição da reserva

dessas medidas castradoras e centralizadoras dos legal não tem justificativa ecológica. Corresponde,
recursos nacionais, nos embasamos em números e apenas, a uma estratégia de polltica florestal, por
dados oficiais. Cito o exemplo da farra dos gastos meio normativo, sem o amparo de incentivos
com festas e recepções milionárias custeadas pelos econômicos. Somando-se as áreas de preservação
recursos dos pobres e miseráveis brasileiros. Até o permanente aos percentuais estabelecidos para a
dia 16 de dezembro de 1999, o Governo gastou reserva legal, compromete-se, em muitos casos, a
quase 5 milhões de reais em festas nababescas. Foi viabilidade econômica da terra produtiva.
com recursos do FEF que o Itamaraty gastou mais de Não nos esqueçamos também de que, embora
R$7.000,OO somente na sonorização de uma festa, conste já na primeira edição da correspondente
em setembro último, para homenagear o Chanceler medida provisória, em junho de 1996, a restrição ao
da França. corte raso em 80% da propriedade rural na Amazônia

Estes são poucos, mas contundentes exemplos não vem surtindo o menor efeito sobre o
do que pode significar o "cheque em branco" desmatamento. Na verdade, as leis proibitivas ao uso
representado pelo FEF e pela DRU, nas mãos do do solo na Amazônia impossibilitam a gestão
Governo Federal. Neste ano, os recursos do FEF ambiental adequada para a agricultura na região, que
somarão mais de 40 bilhões de reais. E é certo que sempre careceu de uma polrtica agrrcola especrfica.
uma grande parte será utilizada para o pagamento de O que desejamos é assegurar o
despesas justas. O que não é justo são gastos desenvolvimento auto-sustentável da agricultura
injustificados como os que arrolamos acima, sem que brasileira, garantida, é claro, a preservação ambiental
a sociedade possa opinar sobre a necessidade e a que nos compete. Toda propriedade rural deve
conveniência desses gastos. pressupor a sustentabilidade econômica, social e



01522 Quinta-feira 13 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro cre 20DD

ambiental - aspectos que se devem equilibrar, sob é outro fator que claramente também diminui a
pena de comprometer a viabilidade da produção qualidade de vida.
agrfcola. Daf por que a observância ou a restauração Falo tudo isso para demonstrar como a nossa
da reserva legal devem ser, também, região, o planalto catarinense, que representa uma
economicamente sustentáveis. das últimas fronteiras agrfcola e ecológica ainda

Não estamos aqui a reclamar privilégios nem a pouco explorada do Sul do Palfe (exemplo: a situação
requerer tratamento especial. O que os produtores da Coxilha Rica), pode representar e representa um
rurais brasileiros reivindicam são as condições legais grande potencial para os próximos anos. Isto não é
e econômicas de que carecem para trabalhar. É um apenas uma análise de quem deseja, de quem tem
engano e, principalmente, uma injustiça onerar a vontade e de quem quer a valorização da nossa
produção rural com tantos agravos, como se região. A observação que faço é em função do que
tivéssemos culpa de querer produzir, como se estou vendo por af pelo mundo como um todo.
devêssemos pagar pelo erro de assumir a nossa Mas, quando analisamos puramente a questão
vocação agrfcola. econômica, é ai que vejo uma grande perspectiva e

Esta, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é vejo grandes e novos rumos, nos últimos tempos,
a defesa que fazemos da agricultura brasileira. Os para a nossa região. Os pSl[ses mais desenvolvidos
que a ela se devotam não somente esperam, mas do mundo e as cidades mais desenvolvidas, que
exigem o respeito a que fazem jus. São trabalhadores conseguiram reunir muitas vezes a questão do
que apenas querem lavrar para semear, semear para crescimento econômico e melhoria dos seus fndices
colher, colher para produzir, produzir para levar sociais, têm como base da sua economia
alimento bom, abundante e barato à mesa de 160 fundamentalmentedosetorprimãrio. Porexemplo, os
milhões de brasileiros. Estados Unidos, que sáo grandes, exportam aviões,

Muito obrigado. qufmica fina, tecnologia, etc., têm na sua base da
pirâmide um setor primário absolutamente forte.

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Quem sustenta a economia americana, quem dá o
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, primeiro impulso, quem coloca os primeiros dólares
Sras. e Srs. Deputados, começa um novo ano, e este no ciclo econômico americano são os produtores
é um ano diferente. Além do inicio do novo ano, rurais. No Brasil não é diferente. As cidades que mais
temos o inicio o novo século, do novo milênio, isto se desenvolveram em todo este Pafa têm, da mesma
apesar da grande polêmica que existe se a virada do forma, a base da sua economia na questão primária.
milênio acontece neste ano ou apenas em 2001. Nós não terfamos um grande pólo médico em

O que pode acontecer nesses pró}{Ímos anos? Ribeirão Preto não fosse a agricultura. Londrina e
A preocupação com o futuro de Lages e da região Maringá não seriam desenvolvidas não fosse a
serrana faz parte do cotidiano da discussão em torno agricultura. E assim por diante. É este setor primário,
disto. Como estamos? Como está a região serrana? pela injeção dos reais conseguidos pela produção,
Qual a perspectiva para os próximos anos, para o que é capaz de aquecer o comércio e todos os
próximo século, para o próximo milênio, enfim? É serviços.
importante salientar que vivemos um momento É exatamente aqui que irá melhorar a situação
diferente na humanidade. Cada vez mais se de nossa região. Neste instante eu diria que o setor
valorizam questões que dizem respeito a qualidade primário já não é mais apenas um potencial é uma
de vida, fndices sociais e ambientais, em detrimento realidade em nossa região, e duas coisas são
apenas do crescimento econômico, tao badalado em fundamentais nisto. Hoje não sentamos a uma mesa
todo este século. em nossa região com mais de qUBltro pessoas onde

No Brasil, apesar da industrialização, do uma não esteja plantando pinheiro. E é este pinheiro,
aumento do PIS, tivemos uma piora acentuada da este petróleo verde, que vai ser o grande
distribuição de renda. Na verdade, apenas se responsável, e já o está sendo, pelo nosso
agravaram problemas sociais, pioraram seus fndices crescimento econômico nos próJtimos anos. A ma-
e fundamentalmente aumentou a violência. Este é o deira é novamente a base do nosso crescimento
quadro tfpico das grandes cidades, particularmente econômico e do nosso desenvolvimento. É verdade
aquelas com maior crescimento econômico. A aquilo que muitos dizem, que é necessário agregar
exclusão e a pobreza aumentam, e a violênciBl valores, que é preciso fazer com que esta mSldeirêl
perpassa a maioria dos lugares. A poluição ambiental não seja apenas emrafda em nossa regiaJo, seja
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beneficiada, tenhamos aqui fábrica de móveis e recursos públicos federais, graças muito ao esforço
outros produtos a partir da madeira, e isso já está da Secretária Municipal de Saúde Cármen Zanotto.
acontecendo. Muitas empresas especializadas neste Entretanto, é o fato positivo de conseguirmos colocar
tipo de tecnologia estão investindo e estão se recursos importantes para concluirmos a BR - 282
diferenciando para agregar valores a nossa madeira. que considero o mais importante para nós aqui em
E isto vai aumentar muito. Muitos dos filhos dos Brasflia. Agora ela vai sair. Queremos, até o final do
fazendeiros que hoje estão substituindo os campos ano, poder chegar ao Cerrito sobre o asfalto. Estou
pelos pinheiros serão empresário e investidores muito confiante que isso acontecerá. Quando
daqui a pouco. inaugurarmos esta obra, a nossa região serrana terá

Soma-se ao fato da enorme quantidade de o seu corte epistemológico, o seu divisor de águas.
árvores já existentes na região o curso de tecnologia Esta é a obra estrutural mais importante que
da madeira da Uniplac, que está formando técnicos e necessitamos e sem dúvida um fator com ar de
empreendedores para o setor. limitante. Neste ano vamos ultrapassá-lo.

Outro empreendimento crescente em nossa O SR. ROBÉRIO ARAÚJO (Bloco/PL - RR.
região no setor primário, principalmente na região de Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
São Joaquim, é a plantação de macieiras. A Sras. e Srs. Deputados, nosso partido, o PL, assim
fruticultura, já amplamente presente em nossa região, como a porrtica nacional, teve uma grande perda esta
continua em desenvolvimento. Estimam muitos que semana com a morte do nosso Presidente, Prof.
só neste ano pode ter dobrado o número de árvores Álvaro Valle, uma das figuras mais exponenciais do
plantadas em São Joaquim. Este é o nosso petróleo Pais, que, por certo, fará muita falta em todos os
vermelho. Outra coisa que pude notar neste breve setores.
perlodo de recesso legislativo, caminhando pela Como Presidente do Partido Liberal de
região, conversando com as pessoas, é que, apesar Roraima, trago a esta tribuna as condolências não só
das dificuldades econômicas enfrentadas pelo Pais, dos dirigentes do PL, mas de toda a comunidade
apesar da estagnação ocorrida no ano de 1999, do roraimense, que vem expressar seu sentimento pelo
medo natural de investimentos por parte do setor passamento do eminente Álvaro Valle, que prestou
empresarial, em função daquUo que vem ocorrendo relevantes serviços a este Pais, como professor,
no mundo, na nossa região há entusiasmo. Os diplomata, representando contiguamente o Brasil no
empreendedores estão confiantes, a desvalorização exterior, e como polltico sério, honesto e coerente em
do real favoreceu em muito aqueles que exportam em suas ações.
nossa região, e houve aquecimento econômico. As Na polftica, teve participação brilhante, sendo,
pessoas estão confiantes, e este é talvez o principal inclusive, um dos Deputados Federais mais votados
fator para que uma região cresça e se desenvolva. O até hoje na história do Estado do Rio de Janeiro,
manifesto das pessoas hoje, esta confiança está mais quando, em 1986, obteve a expressiva votação de
situada nos empreendedores que na população 324.941 votos, numa disputa que contou com 848
como um todo, mas talvez isso seja o principal neste concorrentes.
instante. Nesta Casa, onde deixou sua marca durante

A confiança daqueles que empreendem, que cinco mandatos consecutivos, foi sempre respeitado
investem, pode significar emprego, recursos, por todos devido a sua firmeza e ás idéias que
impostos, aumento da arrecadação por parte do setor defendia, sempre procurando o melhor para o seu
público e investimentos sociais conseqüentes. Estado, Rio de Janeiro, e o Pais.

Entro o ano de 2000 confiante. Ac~o que vai ser A classe dos professores muito deve ao
um grande ano. Tem tudo para isso, e nós vamos saudoso Álvaro Valle, porque desde o tempo de
fazer a nossa parte. Posso dizer que em Brasflia este Deputado Estadual pelo antigo Estado da
ano nós os Deputados Federais estamos cumprindo Guanabara, hoje Rio de Janeiro, cargo que exerceu
o nosso papel. Conseguimos bons resultados no durante dois mandatos, foi um árduo lutador em
Orçamento; alocamos recursos para praticamente defesa dos interesses da classe do magistério.
todos os Municlpios da serra; alocamos recursos Sua imensa biografia o credencia a estar na
para obras importantes no Municlpio de Lages, como galeria dos grandes homens públicos brasileiros.
a pavimentação da Avenida Bruno Luersen, Heitor Diplomata de carreira, formou-se também em Direito
Villa Lobos e o acesso do Salto. As obras do Hospital e Filosofia e, sempre voltado aos estudos, fez vários
e Maternidade Teresa Ramos correm céleres com cursos de especialização no Brasil e no exterior.
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Na literatura, o Prot. Alvaro Valle também de trabalho, provocando aumento de desemprego no
deixou sua marca, imortalizando-se com duas Brasil e no resto do mundo.
importantes obras: "A Noite Todos os Gatos São O Programa de Qualificação Profissional do
Pardos" e "Arrogancia no Poder". Trabalhador, em funcionamento desde 1995, já

Além de grande professor, escritor, diplomata e atingiu positivamente S,7 milhões de pessoas. As
polltico, Álvaro Valle era, também, uma grande figura matas agora sao mais ousadas: mediante
humana. Todos nós, seus amigos, e aqueles que investimento de 3,9 milhões de reais, oriundos do
tiveram a oportunidade de conhecê-lo lamentam Fundo de Amparo ao TrElbalhador - FAT, devem ser
profundamente sua morte. eElpacitados 20 milhões de trabalhadores.

Que Deus o tenha em bom' lugar, pois o Prof. Segundo o ivlinistro, há ainda um segundo
Álvaro Valle merece. programa, destinado ao desenvolvimento da

Muito obrigado. educaçao técnico-profissional. Serão 2 bilhões e
O SR. ARTHUR VIRGiLIO (P8DB - AM. meio de rêElis destinados êl ampliaçáo e criação de

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, escolas em todo o Pais, para :Jtender 500 mil alunos
Sras. e Srs. Deputados, recentemente, o Ministro do até o ano de 2003.
Orçamento e Gestao, Martus Tavares, publicou, na
coluna "Tendências e Debates·, da Folha de S. Predomina, também, no Governo, a
Paulo, pertinente artigo sobre o Plano Plurianual preocupaç§jo com o trabalhador desempregado,
2000/2003, já conhecido como "Avança Brasil". criando mecanismos de assistência e de condições
Segundo o Ministro, o aprofundamento das de retomo ao mercado de trabalho. Dar o Programa
discussões sobre o Plano, no Congresso, é li Novo Emprego e Seguro-Desemprego, a concentrar
oportunidade de se esclarecer, da forma mais o maior volume de recursos no setor: serão 17 bilhões
abrangente possrvel, o projeto do Governo Federal de reais parSl quatro anos do perrodo abrElngido pelo
para o quadriênio que se segue, tendo em vista, "Avanç81 Brasil". Nesse sentido, foi levado em conta
predominantemente, a questão do desemprego, ao que investimentos nas áre81s de infra-estruturaJ,
lado da perspectiva estratégica de desenvolvimento. tr81nsportes, energia, comunicações e recursos

Penso que assiste razão ao Sr. ÍVlinistro, na hrdricos Sl?JO grandes absorvedores de mão-da-obra,
medida em que é mesmo o Congresso Nacional o sendo, pois, fundamentais para a concepçao do
fórum próprio para debates dessa ordem, na medida Projeto.
em que aqui se reúnem representantes de todos os Como se v@l, Sr. Presidente, o Avança Brasil é
segmentos sociais. Entendo que o assunto merece muito mais do que mera carta de intenções, como
ocupar espaço nobre na cena poHtica, sendo objeto querem seus opositores. I~Ja agricultura, outro
de ampla reflexão. segmento absolutamente fundamental para a

O Plano, Sr. Presidente, foi concebido com base questSlo do emprego e para o desenvolvimento do
em premissas favoráveis, que incluem o avanço das Pars, serso investidos 9 bilhões e meio de reais, com
reformas no Congresso, a redução da taxa de juros e perspectiva de criação de mais de um milhão de
a perspectiva de crescimento para o perlodo entre postos de trabalho rural. Lembre-se, ainda, que
2000 e 2003. O otimismo se justifica, entre outras haverá modificElções significativas na forma de gerir
razões, pela recuperação da economia já palpálvel os recursos alocados pelo Plano, com ampla
desde o segundo semestre de 1999, com aumento de fiscalização e gerência especrfica para cada
cerca de 1% do PIB, contrariando a previsão dos programa, no sentido de evitar tanto o e}(cesso de
pessimistas e derrotistas profissionais. burocracia quanto o desperdrcio de recursos.

Dar as estimativas criadas pelo "Avança BrSlsil", Trata-se, :Jssim, Sr. Presidente, de um grande
no sentido da criação de 8 milhões e meio de plano da desenvolvimento, com possibilidades
empregos em apenas 4 anos. Essa meta, aliás, seré concretas de viabilizar o crescimento do Pars nos
o foco do Programa, que mobilizará mais pró;dmos quatro anos. Para avançar na direçÊio do
especificamente os setores capazes de produzir tal desenvolvimento econômico e da justiça social, o
resposta. Assim, Sras. e Srs. Deputados, o incentivo Governo tem em mente, de forma clara, que é preciso
à qualificaçao do trabalhador passa a ser essencial um diagnóstico preciso, uma profunda compreens§o
em tempos de globalizaçao, já que a inovaç€lo das dasiguSlldadeJ$ regionais ® um plSlnejamsnto
tecnológica e a intensificaçao da competitividade sao sério, tendo em vista a ,s$tElbilizaçào dEi economia
responsáveis por profundas mudanÇBl~ no mercado na1cional.



Janeiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS QuiDta-feira 13 01525

Diante de tais esforços, que denotam de forma segunda lista um conjunto de medidas para a
inquestionável o compromisso do Governo com as implementaçAo de programas para eliminar as piores
metas sociais no Pais, não posso deixar de formas de trabalho infantil.
manifestar nosso apoio decidido, lutando, no ambito A\ carta de ratificaçAo das Convenções segue
do Congresso, pelo sucesso do Plano, muito agora para a sede da OIT, em Genebra, onde será
significativamente denominado de "Avança Brasil". protocolada. A partir de então o Brasil passa a ser

Era o que tinha a dizer. signatário das duas Convenções, comprometendo-se
OSR. JORGE TADEU MUDALEN (PMDB - SP. a seguir as determinações definidas em Conferências

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's da OIT com a participação dos parses membros.
e Srs. Deputados, a cidade de Campos do Jordão, no No Brasil, 2,9 milhões de crianças entre 5 e 14
Estado de São Paulo, que, nesta época do ano, com anos trabalham para complementar a renda familiar,
dias de céu azul e noites amenas, está toda enfeitada segundo dados do Unicef. O texto da ConvençAo 138
por hortênsias em plena floração e é visitada por foi enviado originalmente ao Legislativo em 1974,
milhares de turistas, este ano de 2000 está vazia. sendo rejeitado na Comissão de ConstituiçAo e
Vazias estão as lojas, vazios estão os hotéis, os Justiça do Senado. Na época foi alegado o confronto
pontos turrsticos. Campos do Jordão, que chega a com a ConstituiçAo Federal. No entanto, com a
receber 1 milhão de pessoas na alta estaçAo de julho, aprovaçAo da Emenda Constitucional nO 20 -
está vazia hoje, com queda de 70% a 90% no turismo, elevando de 14 para 16 anos a idade mlnima de
base do movimento econOmico do Municrpio. admissão no emprego no Brasil e de 12 para 14 anos

Campos do Jordão sofre as conseqüências das a idade mrnima para o trabalho na condiçAo de
chuvas que castigaram a cidade, sendo considerada aprendiz -, tomou-se o argumento da
a maior tragédia da história do Municlpio. Entidades inconstitucionalidade inócuo.
governamentais e a população em geral Já a ConvençAo 182 define como piores formas
mobilizam-se em campanhas para ajudarem Campos de trabalho infantil o trabalho escravo e práticas
do Jordão com alimentos, colchões, cobertores, análogas, prostituição e participação em produçAo
roupas, remédios e outras doações necessitadas. pornográfica, participaçAo em atividades i1rcitas como

Campos do Jordão necessita urgentemente de o tráfico de entorpecentes e outros tipos de trabalho
recursos para a reconstruçAo da cidade, reparos da suscetrveis de prejudicar a saúde, a segurança ou a
Rodovia Floriano Pinheiro e recuperaçêo da in- moral das crianças.
fra-estrutura e do saneamento básico. Ao ratificar as Convenções, o Brasil assume

Já solicitei recursos ao Ministro Ovrdio de para o mundo, mesmo com atraso, um compromisso
Ângelis, da Secretaria Especial de Desenvolvimento moral de mudara realidade das crianças brasileiras.
Urbano, e ao Ministro Fernando Bezerra, da O SR. Luis EDUARDO (PDT - RJ. Pronuncia o
Integraçêo Regional. seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs.

Em nome das autoridades constituldas e da Deputados, contrariando todas as expectativas de
população sofrida de Campos do Jordão, apelo ao um ano novo repleto de prosperidades, chegamos a
Exmo Sr. Presidente da República que destine, em 2000 com os mesmos sintomas do ano velho, que,
caráter de urgência, recursos suficientes a serem bem não terminou, ressuscitou suas garras,
aplicados pela Prefeitura de Campos do Jordão na comprometendo a economia popular e conduzindo a
reconstrução da cidade. populaçêo brasileira a I,Im cenário de desencanto.

Sr. Presidente, peço a V. EX- que autorize a De positivo mesmo só o aumento desenfreado
divulgação do meu pronunciamento no programa A do custo de vida, que ameaça inviabilizar um dos
Voz do Brasil. segmentos mais sagrados da formaçAo de um povo,

A SRA. RITA CAMATA (PMDB - ES. Pronuncia que é educaçêo, haja vista o que vem acontecendo
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. com o material escolar, cujos reajustes já chegam a
Deputados, o Presidente Fernando Henrique 101% em relação ao ano passado.
Cardoso e o Ministro do Trabalho e Emprego, Fran- E quem testa isto, Sr. Presidente, são os
cisco Dornelles, assinaram hoje, em cerimOnia no pesquisadores do Procon, que detectaram esta cifra
Palácio do Planalto, a carta de ratificação das em apenas dez itens. Além dos reajustes, os pais
Convenções 138 e 182 da OrganizaçAo Internacional ainda têm que se preocupar com a variação de
do Trabalho - OIT. A primeira dispõe sobre a idade preços, que chegam, em algumas lojas do Rio de Ja-
mlnima de 15 anos para admissêo no emprego. A neiro, a até 317%. E ainda vem o Governo Federal
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falar am inflação abaixo de, um digito, o que não A raiz do problema está na própria legislação
passa de uma piada de mau gosto. que, ~upostamente, a pretexto de defender o homem

N~o é posslvel que o Governo Federal ainda do campo, na verdade veio desestruturar as relações
insista em criar expectativa entre as populações de econômicas'da vida rural, e o prejudica, afastando-o
baixa renda, que mal sobrevivem com a irrisória de seu habitat natural. A começar pela legislação
quantia de 136 reais por mês. Por isso mesmo, trabalhista, que iguala o trabalhador urbano ao rural,
lideranças nacionais já começam a se manifestar quando as condições de produtividade são
contra os baixos nlveis do salário mlnimo, qU'e já totalmente diversas, indo para o Estatuto da Terra, Lei
deixou de ser mlnimo para ser rnfimo. n° 4.504, de 30 de novembro de 1964, isto é, nos

Concordo plenamente com aqueles que Impetos iniciais do movimento de 31 de março de
afirmam que o salário minimo não tem condições de 1964, tudo veio para inviabilizaras formas de parceira
atender às necessidades essenciais de uma famflia natural entre capital e trabalho no campo,
de até quatro membros, até porque salário não é estigmatizando e praticamente eliminando o
renda e os indices que serve de parãmetro para a sua crescimento econômico natural do rurrcola por meio
fixação estão defasados e muito distantes da dos sistemas existentes, que favoreciam normas de
realidade. cooperaçêo entre diferentes categorias sociais.

Não que estejamos pregando a sinistrose ou o A sociedade brasileira não suporta as
fim das esperanças da classe trabalhadora. Mas não condições de desigualdade social e suas
podemos deixar de ter em mente que não pode ser conseqOências na vida comum. Isso acaba por
considerada estável uma economia com estatrsticas distinguir na legislação trabalhista o trabalhador
manipuladas que não condizem com a verdade. urbano do rural, enorme óbice para o emprego no

Neste perlodo de convocação extraordinária, campo. Reformular as normas que tratam do sistema
pretendo concentrar minhas atenções em temas de parceria rural de maneira que estimulem e não
relevantes como: educação, saúde, alimentação e inibam as formas de parceria entre capital e trabalho
segurança, entre outros que não podem fugir à ação para a produção no campo seria solução para o
da representaçAo polltica. problema dos chamados sem-terra.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, S,ss e As regulamentações artificialmente
Srs. Deputados. estabelecidas tanto pela legislação trabalhista quanto

O SR. SERAFIM VENZON (PDT _ se. pelas que regulam o sistema de parceria, que tiveram
Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente o escopo declarado de favorecer essas categorias de
Sras. e Srs. Deputados, diferente dos parses d~ rurlcolas, na realidade vieram matá-Ias. São hoje a
Primeiro Mundo, o Brasil ainda detém grande fera acuada de n.ossa soci~dade. A paz ~ocial precisa
população de natureza rurlcola, embora vivendo em ser restabeleclda, e ISSO s6 VIrá com a
áreas urbanas. Morando em col)dições subumanas desre~ul~mentação de .normas preten~~mente
nas favelas, vagando ingenuamente em hordas nos protecIOnistas, que só serviram para deseqUIlibrar as
movimentos polftícos, em acampamentos sob o sol relações ~n.tre capital e ~rabalho nessa importante
escaldante, sem mlnimas condições de higiene ou área da atrvldade econômIca.
habitabilidade, essas pessoas aguardam eventuais Rever as leis trabalhistas, juntamente com um
programas governamentais de assentamento e reforma agrária bem articulada e discutida com as
dependem de cestas de alimentação advindas do partes interessadas de nossa sociedade, seria a.
assistencialismo. conjunção perfeita para. solucionar o abismo social

Esse fenômeno se observa em todo o Pais. Os criado.
assentamentos. quando conseguidos, são de efeito Muito obrigado.
duvidoso, já que propiciam uma economia de O SR. JAQUES WAGNER'(PT - BA. Pronuncia
subsistência incompatrvel com as modernas técnicas o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
de- produçâó âgropecuária, rriàs se constituem na Deputados, um dos direitos fundamentais do cidadão
única alternativa para tantã gente deslocada é uma moradia decente, com espaço e estrutura que
economicamente. Desse grupo submetido a ofereçam o mlnimo de dignidade à sua famflia, e isto
condições subumanas é que vem a maior parte de sempre foi uma bandeira dos partidos comprometidos
praticantes de crimes, invasores de propriedades com o bem-estar social, preocupados com a situação
rurais produtivas ou saqueadores, que acabam por do nosso trabalhador, que ao longo dos últimos anos
cair nas superlotadas prisões. vem perdendo tudo o que vinha conquistando com a
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e sindical, inclusive seu próprio polftico a uma figura tão execrável e responsável por
tanto sofrimento imposto à humanidade.

Felizmente, acredito que Brauer fala por si só,
prega no deserto, e suas idéias retrógradas não
representam o pensamento das Forças Armadas. Ao
mesmo tempo, fico apreensivo ao constatar que esse
oficial até recentemente comandava a Arma da
Aeronáutica, uma das mais tradicionais corporações
de nossas Forças Armadas.

Mesmo afastado do cargo pelo Presidente, por
outras razões, suas manifestações preconceituosas
em relação às raças não arianas devem servir de
alerta para o Govemo, que deve ser mais diligente na
hora de escolher seus auxiliares para cargos de
tamanha magnitude, avaliando previamente para sa
ber até que ponto eles estão efetivamente
comprometidos com os princfpios democráticos e os
direitos humanos.

Ao enaltecer a raça alemã (e ariana) e
menosprezar outros povos, como o português, em
sua entrevista, o oficial demonstra a visão do
colonizado. O povo português, que o "ariano" Br3uer
tanto despreza, foi o pioneiro do processo de
globalização, ao ampliar as fronteiras do mundo nos
séculos XV e XVI com as grandes descobertas
marftimas.

Com suas naus frágeis, mas com determinação
e coragem, os portugueses descobriram novos
continentes e ligaram a Europa a outros mundos até
então desconhecidos, numa epopéia não superada
sequer pela chegada do homem à Lua. Se não fosse
a saga dos portugueses, certamente Brauer,
descendente de pai alemão, não estaria por aqui,
falando português, na terra que acolheu sua famflia e
lhe deu todas as oportunidades para realizar o sonho
de todo militar: encerrar a carreira como comandante
da Arma que escolheu.

E não estou sozinho no meu inconformismo. As
lideranças e as próprias comunidades judaicas no
Brasil também manifestaram sua indignação com as
declaraçOes. Afinal, são manifestações abomináveis,
por serem trazidas a público. São dignas de
preocupação, por refletirem o pensamento de alguém
que tinha sob sua responsabilidade a condução da
Força Aérea Brasileira, que, juntamente com as
demais Armas, mandou para o front de batalha na
Europa, durante a Segunda Guerra, milhares de
pracinhas brasileiros para lutarem exatamente conta
o nazismo, que desperta tantã simpatia ao Brigadeiro
Brauer. Hoje, no Aterro do Flamengo, no Rio, jazem
os corpos de 468 desses nossos pracinhas que

luta partidária
emprego.

Nos primeiros anos de existência da
Previdência Social, no tempo dos IAP, todos os
institutos procuraram oferecer a seus associados a
possibilidade de abrigar-se e a seus filhos numa
casinha ou num pequeno apartamento, construfdos
de forma simples para que pudessem pagar o aluguel
ou a prestação.

Com o advento da era dos
"sociais-democratas", que tanto prometeram, o
trabalhador foi aviltado com a perda gradativa de
direitos, até mesmo dos inseridos na Constituição
Federal.

O Partido dos Trabalhadores, seus
Parlamentares e militantes vêm lutando bravamente
em apoio aos movimentos dos sem-terra, dos
sem-teto, dos sem acesso à saúde, à educação, à
aposentadoria, à assistência social, e, como tal, não
poderia deixar de votar favoravelmente a uma
proposta de emenda constitucional que inclui a
moradia nos direitos constitucionais.

Porém, não podemos deixar de perguntar se
isto será cumprido pelos governantes que temos, ou
será apenas mais um tema que continuará a ser
cobrado nas manifestações populares, agora com
mais força.

Também ficamos a imaginarse não será apenas
mais uma tentativa de iludir o povo e até mesmo
convalidar uma discutfvel convocação extraordinária.

Seja como for, nós, os Parlamentares do Partido
dos Trabalhadores, sabemos que nossa luta vai
continuar da mesma forma, pois a moradia está
fadada a ser, no Governo de FHC, mais um tema
constitucional a ser descumprido.

Ainda conseguiremos construir a verdadeira
nação sonhada pelos verdadeiros democratas!

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, são estarrecedoras as manifestaçOes do
ex-comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Walter
Brauer, de apreço e admiração pelo ditador Adolf Hit
ler, conforme revela em entrevista que concedeu à
revista Veja desta semana. Como Parlamentar,
democrata, brasileiro e ser humano, eu as abomino
veementemente.

Minha indignação é maior por perceber que um
oficial de tão elevada patente, com a formação
humanista a que está submetido todo o oficialato das
Forças Armadas brasileiras, possa professar credo
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deram a vida na trincheira da democracia e na luta esteira do escandalo, rodarBlm um ilJ1inistro e figuras
contra a tirania. eminentes do tucanato.

Essas manifestações soam como um alerta A prilJaJtização e a abertura do mercado
permanente a todos os democraltas e aos que favoreceram a expansão dal rede, a oferta de
preservam o respeito à vida acima de tudo. Por mais telefones dobrou, mas é inegável também que piorou
que acreditemos que as monstruosidades a qualidade dos serviços. Basta lembrar a conrus§Jo
arquitetadas na mente doentia de Hitler tenham quando da troca do sistema de DDD. Além disso, SlS
morrido com ele, as declarações do Brigadeiro tarifas, que deveriam baixar, bBlteram no teto,
demonstram que o mal permanece por ai, fazendo pressionando o preço dos serviços públicos - forte
escola. componente do repique inflacionário que a todos

Poder-se-ia até perdoar aqueles que, por aflige. Por fim, faltam os prometidos incentivos para a
ignorência e boa-fé, acreditaram nos discursos de indústria local.
Hitler em defesa da Alemanha e de seu povo e, por E este o campo em que se movimentam os
isso, lhe confiaram o comando polftico do pafs. contendores de umBl batalhSl que já vitimou milhSlres
Entretanto, é imperdoável a simpatia por ele e por de trabSllhadores, ceifados pelas demissões
suas idéias depois de se conhecer a monstruosidade pós-vende das estatais, cujo impacto poderél 5lbater
de seus atos e o sofrimento que ele impôs a milhões inúmeras oper5ldoi'Sls do mercado.
de inocentes, além de levar a Alemanha a um estado De um lado, posta-se al Embratel, que ainda
de vergonha e destruição. conserva o nome de "brBlsileiral", emborSl seja

O Brigadeiro Brêuer desconhece 5) históriêl. controlada pela 11I1CI WorldCom, multinacional que
Felizmente os democratas estão vigilantes. As passou Bl dominar um terço do mercado americano
conseqoências monstruosas do nazismo, depois de adquirir, hé p<>ucos meses, a Sprint, a
principalmente em relação ao holocausto, que terceira do ramo liderado pela AT&T.
dizimóu em cêmaras de gás milhões judeus, sào A partir do dia 30 agoíeJ, quando vence o prazo
razões mais do que suficientes para nos mantermos p~ra que as operadoras regionais possam fazer
alerta. Por isso, registro meu veemente repúdio a ligações de longa distância com ~eus preii){os (o
manifestações dessa natureza por entender que elas chamado ·código de eSCElpe"), a Embreltel passa a
sêo um atentado à democracia e aos direitos deter o controle e}'(clusivo deste tipo de serviço de
humanos. telefonia n}{é!. Pelo menos até janeiro, quando, com a

Muito obrigado. entrada em operação da empresa-espelho da
Embratel, a Intelig, deveria instaurar-se a competição

O SR. JOSÉ DIRCEU (PT - SP. Pronuncia o na área. Deveriêl, porque é remota êl possibilidade de
,seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI"2I13. e Srs. a Intelig, que tem 25% de .SUSlS ações n51S màos da
Deputados, por trás dos comerciais apelativos que Sprint, entrar em disputa p51rBl valer com seus sócios
induzem a passar mais tempo ao telefone que na locais da matriz fulCI WorldCom, a menos que uma
frente da televisão, há muita coisa além da salada de das duas caia forSl dBl operaÇ§o - o que a lei e}{ige,
números e do charme estudado das respectivas maiS o Governo não garanta.
garotas-propaganda. O bombardeio publicitário não A livre concorrênciBl, porém, tem sido
anuncia, as promoçOes convidativas nao mostram, apresei1t~da como 8l p51nalcéia dos negócios,
mas uma guerra surda sacode o mercado brasileiro notadamente no $etor de telecomunicações. Graças
de telecomunicaçOes, um filão de negócios avaliôldo à competição - ensinSl Sl lógica reinante dos
em U$ 40 bilhões ano passado. neolibsrais _, o mercado se purifica, multiplicam-se

Não se via tantã movimentação desde setembro os ssrviços, elevam-se os pSldrões de qualidade,
de 1998, quando o leilão do Sistema Telebrás (por U$ universalizSl-ss o acesso e barateiam-se ale tBlrifaS.
22 bilhões, logo tragados pela rolagem da drvida) Sem Bl concorrência,' a sociedade dSl informação,
selou o fim do modelo estatal na área de agora liberta do LeviatãJ estatal, corre o risco de ser
telecomunicações. imolada no altar do monopólio globalitãrio.

Ruinosa para a economia do Pafs, ai Temerosas de sumirem da memória dos
privatização das Teles foi manchada por usuários diante do poderio do virtual monopólio, as
favorecimentos e denúncias de corrupçào - uma operadoras regionais firmal'Blm um palcto de
autêntica ·privatarian

, como de resto foram outras sobrevivência s' pegaram em' an.-::'~. Acusalm a
negociatas envolvendo o patrimônio público. Na Embraltel de prétiCEls desleaJis ae){igem do Governo a



v - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra ao Sr. Deputado Geraldo Magela.

o SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho à tribuna hoje para tratar de uma
questão que considero de fundamental importância
para o povo brasileiro, em especial para um
segmento da nossa populaçêo: os seNidores
públicos.

A polftica naoliberal do Governo Fernando
Henrique Cardoso elegeu os servidores públicos
como os responsáveis pelo déficit das contas
públicas, impondo-lhes o arrocho salarial e a retirada
de diversos direitos e vantagens. Essa postura do
Presidente Fernando Henrique Cardoso não difere
daquela adotada pelo Presidente deposto Fernando
Collor de Mello e foi implementada principalmente
após firmado o acordo com o Fundo Monetário
Internacional, quando foram ampliadas as reformas
administrativa e previdenciária.
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prorrogação, por prazo indeterminado, do código de passe criado. Até lá, o tempo corre a favor do
escape, admitindo até, se atingida a pretensão, monopólio em operação, protegido que está pela
repàssar à Embratel a receita dos seNiços de longa reseNa legal na telefonia de longa distancia, vigente
distância. até 2002.

CrItico das privatizaçOes, que serão todas Porém, se em nome da competição se desfez o
submetidas a auditoria por um presidente eleito com monopólio estatal do Sistema Telebras, por que
apoio do PT, não perfilamos, porém, no bloco do tolerar o monopólio privado e retardar-se a
"quanto pior, melhor". Por isso, preocupa-nos que, na concorrência? Ao invocarem a coerência desse
extensão do conflito entre as operadoras, o grande sistema em si contraditório, as autoridades deparam
perdedor seja o usuário, até porque os riscos de com uma espécie de dilema: ou se instaura de
monopólio restringem-se hoje à Embratel, cuja imediato a livre competição entre todas as
petulância e desfaçatez, nas atitudes e no operadoras, ou se convalida de vez o monopólio,
relacionamento com as leis do Pars, têm-nos tanto mais absoluto quanto mais fluir o tempo até a
causado profunda indignação. Em sucessivos liberação planejada.
episódios, a sucursal da MCI WorldCom ora afronta Há quem enuncie, cotejando a Lei Geral de
autoridades brasileiras, ora deixa de cumprir suas Telecomunicações com o Plano Geral de Outorgas,
obrigações, ora resa mesmo os interesses nacionais todos os obstáculos a barrarem tal eventualidade.
(do Brasil, é claro). Porém, se para o deslinde do caso incidem pequenas

Assim foi quando se "esqueceu" de avisar ao incongruências de ordem jurrdica, não faltam
Governo brasileiro que poderia aumentar de 2,10% caminhos legais para superá-Ias. Entretanto, quando
para 4,87% a participaçao acionária do País no os fatos se voltam contra as leis, melhor revogá-Ias
Intelsat, o consórcio mundial de satélites, o que nos do que tentar suprimir a realidade.
daria sensrveis vantagens no disputado mercado de Caso contrário, mais dia, menos dia, viriam a se
transporte de dados via Internet. Também de forma confirmar as advertências dos que, tachados de
acintosa recusa-se a pagaros impostos que lhe cobra "fracassomanracos"I temiam que o modelo
a Receita Federal - atitude que, na matriz, mandaria engendrado simplesmente processasse a
seus diretores para o xadrez. substituição do monopólio estatal por um poderoso e

Não bastasse tantã afronta, vem do exterior a definitivo monopólio privado, no caso, transnacional.
informaçao de que, descontente com o tratamento O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Passa-se
dado à MCI WorldCom, o Presidente BiII Clinton ao
resolveu indicar o Sr. Anthony Harrington para
preencher a vaga de Embaixador americano no
Brasil. Sócio do escritório de advocacia que atende à
MCI WorldCom, Harrington, antes de ser despachado
para seNir in loco à sucursal de sua cliente, teria
classificado o Brasil como um pars corrupto 
afirmação que soa a conhecimento de causa, de
quem entende bem do negócio.

Embora comprometido até a medula com os
interesses dos Estados Unidos da América e
submetido em sua polftica aos ajustes do FMI, o
Governo brasileiro, por dever de patriotismo ou
vergonha na cara, deveria recusar seu agreement a
este nostálgico do big stick.

São desencontradas as declaraçOes das
autoridades, dentro e fora da Agência Nacional de
TelecomunicaçOes (ANATEL), sobre o desfecho do
affalre Embratelllntelig (MCI WorldComlSprint).
Sabe-se, contudo, que há um percurso burocrático a
percorrer, em diferentes organismos de controle dos
EUA e em similares brasileiros, entre os quais o
CADt:, até que se chegue a uma SOlUÇa0 para o im-
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Desde 1995 os servidores públicos estão sem férias em pecúnia; a extinção da licença-prêmio de
reajuste salarial, sendo que seus minguados salários três meses a cada cinco anos de exercfcio
estao sendo corrofdos pela inflação, que, mesmo em ininterrupto; a diminuição do prazo de licença
nfveis mensais diminutos, se acumulada no decorrer remunerada por motivo de doença; a transformação
do tempo, representa uma significativa perda do do anuênio em qüinqüênio; a extinção dos quintos e
poder aquisitivo. décimos, que eram incorporados aos salários; e a

Segundo o Dieese, o salário real dos servidores restrição do direito ao trquete-alimentação para os
públicos federais representa hoje 61 % do valor de ja- servidores que cumprem jornada de 40 horas.
neiro de 1995, o que traz, portanto, uma perda do A sanha deste Governo contra os servidores
poder de compra da ordem de quase 39%, públicos não termina por af; vai muito além, forçando
necessitando assim de uma reposição da ordem de a mudança da Constituição para impor mais
64%. sacriffcios a esses trabalhadores, e assim faz

Esse quadro de perda do poder aquisitivo dos prevalecer na Carta Magna: o fim da estabilidade; a
servidores é agravado se verificarmos que a maior disponibilidade com remuneração proporcional; a
parte dos funcionários públicos ativos e inativos - irredutibilidade salarial restrita ao vencimento básico;
58,4% do conjunto dos servidores da União - figura a desvinculação dos reajustes dos militares em
em faixas salariais inferiores a 1.250 reais. relação aos civis, o que, como nao poderia deixar de

Quando falamos da perda do poder de compra ser, acaba com a isonomia entre os servidores dos
dos salários, consideramos as perdas em função da três Poderes.
inflação acumulada. Mas sabemos que existem Não satisfeito em massacrar os servidores
outros fatores que levam ou levaram a uma públicos da ativa, o Presidente Fernando Henrique
diminuição ainda maior deste poder de compra. A Cardoso utiliza-se de todos os meios para dificultar a
incidência do Imposto de Renda, por exemplo, é a aposentadoria e punir aqueles que, após anos
cada ano maior, visto que a base de cálculo não é dedicados ao serviço público, encontram-se
reajustada e também os descontos previdenciários aposentados.
foram aumentados nos últimos anos. A reforma previdenciária substituiu o tempo de

Se verificarmos a execução orçamentária de serviço para a aposentadoria pelo tempo de
1999, poderemos perceber o quanto é falacioso o contribuição, incluiu a exigência da idade mfnima de
discurso governista de enxugamento do Estado, 60 anos para o homem e de 55 anos para a mulher, e,
principalmente no que diz respeito à diminuição dos agora, na presente convocação extraordinária, o
gastos com pessoal para garantir o equiHbrio das Governo pretende impor o mais duro golpe contra -
contas públicas. como diria demagogicamente o Ministro da

A verdade demonstrada pelo Siafi é que muito Previdência - os nossos velhinhos do serviço público,
pouco se gasta com pessoal. Segundo os dados de instituindo a contribuição dos inativos e pensionistas
que dispomos, até o mês de agosto de 1999, do total e, assim, impondo uma sensfvel diminuição nas
de recursos executados 9,9% foram destinados às respectivas remunerações.
despesas com pessoal e encargos, enquanto 53,8% Sr. Presidente, nós que somos representantes
foram destinados à amortização da dfvida interna e do povo do Distrito Federal, onde se concentra um
externa. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ess- significativo contingente de servidores públicos
es dados representam cabalmente quais são federais, somos invariavelmente indagados quanto
verdadeiramente as prioridades do Governo. ao motivo pelo qual joga o Governo toda a culpa dos

Como se isso não bastasse, a polftica problemas fiscais e econômicos do Pafs sobre os
desenvolvida pelo Governo e respaldada pela sua ombros dos servidores públicos. Será que as ajudas
base de sustentação parlamentar nesta Casa aos banqueiros nao contribufram e não contribuem
suprimiu diversas conquistas já consagradas no Re- para o desequilfbrio das contas públicas? A súbita
gime Jurfdico Único, dentre as quais podemos citar: a desvalorização do dólar não agravou a situação do
eliminação da possibilidade de prorrogação do prazo nosso PaIs, retirando o dinheiro da Nação,
de posse; a redução de 30 dias para 15 dias do prazo concentrando-o mais ainda na mao de meia dúzia de
para o servidor empossado entrar em exercfcio; a especuladores? E a corrupção? E a evasão fiscal?
inclusão de restrições à remoção; a restrição ao São perguntas que nos faz cotidianamente,
pagamento por substituição em funções e cargos de pelas ruas, toda a população do Distrito Federal, que
confiança; a proibição da conversão de um terço de está preocupada por ver jogada nas costas dos
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servidores públicos a responsabilidade pela má servidor público, professor universitário, conhece
administração e pelo déficit público, que o Governo muito de perto a situação dos servidores públicos
não contém. Ao jogar sobre os servidores a federais. Deputado Pedro Wilson, V. Exa
responsabilidade pelo déficit público, o Governo naturalmente traz uma contribuição que, pela sua
coloca a população contra eles, que constroem a qualidade, tenho que incorporá-Ia ao meu pronuncia-
administração pública e zelam pelo serviço público mento.
prestado à nossa população. É verdade, Deputado. Os servidores públicos

Ouço, com prazer, o Deputado Pedro Wilson. estão há cinco anos sem reajuste. E a inflação? Disse
O Sr. Pedro Wilson _ Sr. Presidente, ilustre V. Exa muito bem: não tivemos inflação neste ano. Já

Deputado Geraldo Magela, saúdo a trajetória de V. mencionei que o poder de compra do salário do
Exa como Deputado Distrital, Federal e como servidor público, hoje, é de menos de dois terços do
Presidente da Câmara Distrital, quando honrou, que em janeiro de 1995. Ou seja, para restituir o
mesmo sendo do partido do Governo, a autonomia poder de compra do salário dos servidores, seria
dos Poderes. Passou V. Exa. por muitos problemas necessária uma reposição da ordem de quase 64%, o
porque assegurou a autonomia do Poder Legislativo. que significa que o servidor público está cada vez
Queremos que este Congresso tenha autonomia mais pobre. O Governo Fernando Henrique está
para avaliar os projetos, inclusive esse tema que V. empobrecendo o servidor público, está tirando suas
Exa traz à baila mais uma vez. Em fevereiro irá fazer garantias e possibilitando a diminuição da qualidade
cinco anos que os servidores não recebem qualquer do serviço prestado ao povo brasileiro.
reajuste. Mesmo os 28% de diferença tendo sido Sabemos que os trabalhadores não aceitam
assegurados pela Justiça brasileira, pelo egrégio mais serem responsabilizados pelas crises criadas
Supremo Tribunal Federal, o Governo não pagou. Até pelos governantes e pelas elites poHticas e
hoje os servidores e professores das universidades econômicas. Sabem muito bem que o fator
federais - área em que milito - esperam o pagamento determinante são os compromissos assumidos em
dessa dIvida. Enquanto isso, o Governo beneficia favor do capital financeiro e em detrimento dos
banqueiros, multinacionais, favorece renúncia fiscal, interesses dos trabalhadores e até mesmo do capital
além de distribuir incentivos e empréstimos produtivo.
subsidiados a granel por todo o Brasil. Quero O descaso deste Governo para com os
parabenizar V. Exa e me solidarizar mais uma vez servidores públicos é tamanho que, no ano passado,
com os servidores públicos do Brasil. O Governo não para citar um pequeno exemplo, os funcionários
só não dá os 81 % de reposição, a chamada inflação lotados no Comando do Exército ficaram quatro
oficial do Plano Real, como os 8% ou 9% de inflação meses sem receber vale-transporte e auxllio-creche,
do ano passado. Temos ou não inflação no Brasil? E, direitos dos mais elementares. A situação desses
ainda mais, como V. Exa bem diz, o Governo tenta servidores, que na sua maioria são mal remunerados,
retirar benefrcios dos inativos, aposentados e chegou a tal ponto que muitos ficaram
pensionistas. Esse é o drama do Brasil. Muitos impossibilitados de se deslocarem de suas
administradores fazem o que querem e depois jogam residências para o local de trabalho. E só foi
a culpa, o ônus, nos servidores públicos do Brasil, solucionada a partir do momento em que
que sustentam a máquina, prestam relevantes denunciamos e exigimos providências do Ministro da
serviços à população brasileira em diversas áreas: na Defesa. Essa é uma minúscula demonstração do
educação, na saúde, na agricultura, nos transportes, descaso com que sêo tratados os servidores
etc. Parabéns a V. Exa por esse pronunciamento, que públicos.
traz à baila o fato de que há Deputados que querem Sr. Presidente, também quero tratar de um
trabalhar pelo povo brasileiro não somente durante aspecto que considero fundamental na polrtica
esta convocação extraordinária, mas sempre na administrativa desenvolvida pelo Presidente
atividade legislativa. Parabéns, Deputado Geraldo Fernando Henrique, traduzida na clara intenção de
Magela. diminuir a quantidade de servidores. O Governo tem

O SR. GERALDO MAGELA - Muito obrigado, levado a cabo diversos planos de demissão
Deputado Pedro Wilson. Peço à Taquigrafia e ao Sr. voluntária, apesar de ter a clara noção de que não
Presidente que incorporem a contribuição trazida ao pode prescindir de trabalhadores capazes de
meu pronunciamento pelo nobre Deputado Pedro desempenhar atividades próprias da ação
Wilson, de Goiás, companheiro de partido, que, como administrativa.



Durante o discurso do Sr. Geraldo
iV/agela, o Sr. Enio Bacci, § 2° do art. 18 do
Regimento interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr.
Themfstoles Sampaio, § 2° do art. 18 do
Regimento interno.

O $R. P~E~IDEKlTE (Themrstocles Sampaio)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Clementino
Coelho.

O $~. CL2~J1El\lTII~O COELHO (PPS - PE.
Sem revis§]o do orSldor.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, uma das grandes vantagens da
democracia reside na dificuldade que têm os
governantes de esconder a realidade dos olhos do
povo. Há ocasiões, é certo, em que a disseminaçào
de uma euforia coletiva embaça aJ visão crrtica.
Nesses episódios, at sociedade como que se
embriaga com generosas doses de ilusào servidas
pelSls êlutoridêldes. Cessada a festa, no entanto,
sobrevém terrrvel ressaca.

Foi assim, por ej{emplo, com o Plano Cruzado,
de fugaz ê)}dto, baseado nos "fiscais do Presidente",
na Calçada aos bois no pasto e em outras
demonstrações de pirotecnia irrespons~vel. Foi
assim também com o Plano Collor I, de triste
memória, que impediu o acesso dos cidadãos a seus
haveres financeiros. Em ambos os casos - e em
muitos outros, tão comuns em nosso passaJdo
recente -, nada mSlis $lS fez além de vender gato por
lebre. Impingiu-se à sociedade, com a decidida e
decisiva ajudal dos meios de comunicaçào, ai idéia de
que as ações voluntaristas e heróicas do Governo
destinavam-se àJ soluç§Jo dos nossos seculares
problemas, dos nossos desnrveis sociais, daiS nossas
desigualdades regionais. Naturalmente, batixada a
poeiraJ, os problemas estavam onde sempre
esth/eram, 516 que aindSl maior o fosso, cada vez mais
alterrorizaJdor e aJlalrgaJdo, que separaJ a maioria da
populalçãJo de um@ êllit~ cadal vez mêli$ egorstêl.
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O que faz o Govemo? ComeçSl Si substituir de se incluir no Orçamento de 2000 a possibilidSlde de
funcionários concursados por empregados o Governo conceder reajuste salarial, mrnimo que
contratados temporariamente. Recorre àl seja, aos servidores públicos federais, porque a
terceirizaçao de diversos serviços, favorecendo situação vivida por esses trabalhadores nao é
empresas e retirando renda dos trabalhadores para posslvel ser mantida.
concentrar nas maos de empresários da iniciativa ilJluito obrigado, Sr. Presidente.

privada. .. O ~R. P~E~IDE~TE (Themrstocles Sampaio)-
Vale ressaltar que as demissões e~etl~~das e a Autorizo a incorporaç§io do aparte do nobre Deputado

falta de concursos estao levando a Administração Pedro Wilson do PT de Goiás ao discurso do nobre
Pública. ~eder~' à. total desestruturêlção, pois setores Deputaldo Geraldo wlageia, conforme seu
essenCiais, prinCipalmente aqueles que trSltam da requerimento.
fiscalizaçêo nas mais diversas álreas, estão
impossibilitados de desempenhar SUSlS funções em
face da notória carência de pessoal.

Toda essa poUtica deliberada de desvEllorização
dos servidores públicos e de desestruturaç§io da
máquina administrativa devemos trazer à baJila, pois
há reflexos econômicos e sociais, particularmente nSl
Capital do Pars, onde os servidores públicos
representam parcela signifiCêltiva dal$ ~orçEls

produtivas.
O serviço público tem historicamente

considerável peso na economia do Distrito Federat',
pois, além dos empregos diretos, os demais setores
da economia dependem dos recursos advindos da
administraçêo pública. A diminuição do aporte desses
recursos, em funçêo do arrocho salarial ou d21 falta de
investimentos, e a contratação de serviços estao
levando a economia local ao COISlPSO, Slumentando
consideravelmente os rndices de desemprego que
hoje chegam' ao assustador patsmSlr de 22% dSl
populaçao economicamente ativa do Distrito Federal
--o mais alto do Pars. Os reflexos desse qUSldro todos
os nobres pares já conhecem: fome, misériSl e
crescimento da violência. '

O que mais nos preocupa, Sr. Presidente, é que
nao vislumbramos nenhuma alteração nas intenções
do Governo Fernando Henrique. A proposta
orçamentária para o ano de 2000 não prevs recursos
para viabilizar a reposiçAo das perdats sSlISlriais dos
servidores públicos federais, o que implicSl maJis um
ano de arrocho salarial. Certo é que este lê um
problema da maior gravidade e de reflelt:os
desastrosos. Esperamos que os Parlamentares,
particularmente aqueles pertencentes à bSlse de
sustentaçêo do Governo, sensibilizem-se em relaçálo
à angústia dos servidores públicos e trabalhem p21r~

reverter essa situaçao.
Sr. Presidente, para concluir, quero fSlzer um

apelo a todos os Parlamentares destaJ C~aSl e
principalmente àqueles que compõem Sl Comiss~o
Mista de Orçamento. Precisamos pensar um51 formal
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Durante algum tempo, Sr. Presid€lnte, parecia O problema das enchentes é o mesmo das
que a atual administração havia rornpido) com essa secas seculares do Nordeste. Para a sociedade,
deletéria tradição. Parecia que o Plano Real, parece que o clima de seca do nosso semi-árido é
finalmente, representava uma alternativa concreta uma hecatombe da natureza. Não é! O clima faz parte
para alcançarmos o desenvolvimento econômico, e do nosso hábitat, do nosso ecossistema. O que
sobretudo social, sustentado na ancora da justiça so- presenciamos no Nordeste é a omissão dos polftícos
cial. Parecia que afinal atacávamos as raizes de nordestinos desta Casa compactuados com o
nossas dificuldades e ceifávamos as ervas daninhas Executivo, porque politicamente "rende mais" - entre
que até então dizimavam o campo de nossos sonhos aspas - manter programas paliativos do que
e esperanças. Parecia, de fato. enfrentar e resolver o problema da distribuição e

Infelizmente os acontecimentos dos últimos disponibilidade de água, da educação, da reforma
anos têm mostr~do que, mais uma vez, aquela ~grária e do ~ssent~~men~ do home~ nos vales
expectativa favorável não se confirmou. Tivemos, "Jerdes e férteis do tiorde5te, que aS~I~ serao se
desde o lançamento do Plano Real, o benefrcio da levarmos água, como fizeram outras ';Ivlllzações.
queda abrupta da inflação, é bem verdade. Em Todos esses aspectos são hoje bem
compensação, o preço desta aparente bonança ou conhecidos, ten?o em vista que a .população já
beneficio tem sido altrssimo em termos de superou a fase Ingênua do embeveclmento com o
desemprego, de desnacionalização da economia atu~1 Governo. Dentre todas as inconsistências
brasileira de recessão nunca antes vista na história trazidas pelo Plano Real, entretanto, gostarramos,
economi~ e polftica deste Pars, de degeneração da nesta oportunidade, de realçar suas co~seqoências
sociedade, dos valores, de se querer transformar o para o setor externo da nossa econ~mla. Afinal de
conceito de economia de mercado em sociedade de contas, Sras. e Srs. Parlamentares, é Justamente nas
mercado, onde tudo se vende e tudo se compra. Pior relações econOmicas do Brasil com ~ mundo que se
ainda, agravaram-se nossas mazelas mais pode enc?~t~ar boa part~ das explicações para o
pungentes: a brutal exclusão de grande parte da suce~~o iniciai e pos!enor fracasso do plano de
sociedade a obscena desigualdade de renda e a esta~llIzação econômica do Governo Fern~ndo

inrqua seg~egação s?cial, que veda aos mais pobres ~~~~,~u~~v~~~s~'a~r~:::~'uiu°~i~~u~~s::Sg~~~~
o acesso às oportunidades de educação e saude. questões sociais e regionais do Brasil. Muito pelo

Recentemente, vimos como o Executivo e sua contrário, nesse perrodo os problemas se
base aliada covardemente têm fugido do aprofundaram ficaram mais agudos mais crrticos e, "
compromisso de investir no setor sociar, na saúde, na o Pars ficou mais frágil. Hoje, a convivência da
educação, na proteção da sociedade. Há pouco, unidade brasileira - unidade polftica e como Nação-
houve enchentes nas regiões Sul e Sudeste, e tanto a é cada vez mais tênue, como se nos equilibrássemos
mldia quanto o Executivo procuram caracterizá-Ias num fio de navalha, em que precisamos ter
como fenômeno da natureza, desastre, castigo que sensibilidade social para resgatar a vocação deste
vem dos céus. Mas aqueles que analisam friamente a Pais continental para com os seus filhos.
situação sábem que nao se tr~ta de catástr~f~ da De fato, pode-se dizer que a mágica da súbita
natureza, mas de catástrofe SOCial, porque os UnICOS queda da inflação deveu-se, em grande medida, à
atingidos são aqueles a quem o Executivo, e adoção da chamada ancora cambial. Dado que a
infelizmente também esta Casa, nega recursos para economia brasileira se submetera a uma abertura
obras de proteção contra enchentes e para selvagem, impensada e irresponsável, o controle da
construção de moradias dignas de serem habitadas taxa de câmbio permitiu impedir a elevação dos
pela famflia brasileira, pois as obras de saneamento preços dependentes, de alguma forma, das
não saem do papel e os orçamentos são peças de importações. Ademais. o aumento dos juros
fantasia, de manipulação. São orçamentos que estão domésticos a nrveis estratosféricos, com o objetivo de
aqui para saciar o "baixo clero", que vive bajulando o restringir a demanda interna, possibilitou a atração de
Poder Executivo. AI está, Sr. Presidente, a grande capitais extemos, especialmente os especulativos e
diferença, quando se compara o que aprovamos no voláteis. A aplicação dessa lógica macabra fez com
Orçamento para a área social com o que realmente que assistrssemos à mais crucial e devastadora
foi aplicado. As verbas são manipuladas para desnacionalização do setor produtivo nacional. que
interesses menores, que não os da população. ensejou o fechamento de,postos de trabalho em solo
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brasileiro e a perda de oportunidades de trabalho nas rior a 4% do PIB brasileiro, colocando mais uma vez
terras ultramarinas, de onde vinham as quinquilharias em xeque a capacidade de o Brasil atrair capitais,
importadas. justamente o risco Brasil, onerando assim a captaç§o

As conseqOências nãó ~3 fizeram esperar, Sr. de recursos lá fora. Ainda não tivemos condições de
Presidente. Como é previsto em qualquer livro devolver à indústria nacional a capacidade de voltar a
introdutório de Economia, a valorização artificial da exportar e a gerar empregos aqui dentro.
moeda doméstica tende a baratear os bens e Naturalmente, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
serviços importados e a encarecer os produzidos Deputados, tamanha liberalidade nos gastos
localmente pela indústria nacional, aqueles que serão externos tinha de ser financiada de alguma forma. De
destinados á exportação. fato, a contrapartida dos déficits crescentes de

Não por acaso, portanto, deixamos para trás os transações correntes correspondia à nossa
saldos da balança comercial, tão necessários ao dependência cada vez maior dos capitais vol~teis e à
nosso desenvolvimento, á geração de emprego, a elevação dos fluxos de investimento direto,
cunhar a marca brasileira no exterior, a nos inserir especialmente aquele associado à privatização
nesse mundo globalizado e competitivo do avanço maciça empreendida pelo Governo de forma
das exportações, sobretudo da cadeia agroalimentar, açodada, impensada, sem nenhuma estratégia.
do campo, da agricultura e da pecuária. Não nos assustou ver o Llder do PFL, na

Tivemos saldo de 13, 14 bilhões de dólares no quinta-feira passada, desta tribuna, reconhecer que o
longrnquo ano de 1993, e, a partir de 1994, programa de privatização não tinha um arcabouço
começamos a experimentar uma era de déficits estratégico e que teria que ser revisto, que teria que
sucessivos na conta da balança comercial, o que se partir para o modelo inglês, a fim de se poder fazer
aumentou o risco Brasil, o _que tirou a nossa a democratização do capital, daIS êlçóes, justamente
capacidade de geração de dólares e de para impedir que as grandes empresas de serviço
investimentos, sobretudo em relação ao homem do fossem fontes de transferência exclusiva de lucros e
campo. dividendos; paIra fazer com que os proprietários

Hoje, mesmo com a máxi que foi produzida - sejam brasileiros, a fim de que os lucros e dividendos
antes tarde do que nunca -, não conseguimos aqui fossem investidos, gerando mais empregos e
reativar em 1999 a nossa capacidade exportadora. não uma simples transferência de renda e de
Num primeiro momento, projetou-se um superávit de recursos de umaJ sociedade pobre e desigual para
11 bilhões de dólares. O ano encerrou-se, e o Brasil sociedades mais ricas.
teve mais um ano de déficit: 1bilhão e 200 milhões de Infelizmente, o Governo só amadurece depois
dólares. que o leite é derramado. wlas antes tarde do que

E aqui vale uma ressalva quanto à insensatez nunca, porque ainda faltam nesse processo açodado
deste Governo, que não quer reconhecer o tamanho e insensato, nesse modelo de Governo, as empresas
da informalidade da economia brasileira. energéticas. Temos que impedir isso nesta Casa,

Em janeiro, fevereiro e março de 1999, no ápice pelo menos atenuar tal modelo. Não podemos
da crise por que o Brasil passou - crise da ressaca,- permitir que as empresas de energia, que geram mais
da intoler'tmcia, da prepotência da equipe do Banco de 25 bilhões de reais de faturamento, sejam apenas
Central, dos monetaristas, dos ortodoxos, dos máquinas para transferir o dividendo e o lucro
homens frios -, alegávamos que, sem a capacidade gerados em solo pátrio paJl"êl ss grandes economias
de exportar, o Brasil ficaria vulnerável a esses ciclos mundiais.
de capitais internacionais, da poupança volátil, do Enquanto houve lenha para queimar, a pirâmide
capital especulativo. da felicidade em que se transformou o Plano Real

Somando-se aos déficits da balança comercial seguiu impávida, a despeito das renitentes
outros encargos, como o financeiro, e as despesas advertências da Oposição nesta Casa e em todos os
com viagens internacionais, fretes e seguros, rincões do Pafs.
obteve-se um quadro ainda mais preocupante. O O que importava, no fundo, não eraI o futuro do
déficit em nosso balanço de pagamentos em conta Pars, não era um projeto nacional, não era resgatar aJ
corrente, que fora aproximadamente nulo, drvida social, não era tornar o Pars mais justo, nao era
equilibrado, balanceado em 1993, elevou-se fazer o dever de casa, não era preparar o Pars para o
rapidamente. Nosso déficit de transações correntes século XXI. O que importava, sim, era manter a bab{aJ
supera hoje a casa dos 24 bilhões de dólares, supe- inflação a qualquer custo, era assegurar que os
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grandes grupos tivessem acesso a esses grandes intensidade da recessão, que já nos assola há mais
potes de lucro, a essas empresas que estavam de vinte anos.
~onsolidadas, amadurecidas e funcionando, todas Tivemos uma década perdida, desperdiçada.
elas fruto de investimento de geraçOes de brasileiros. Tudo pelo viés mesquinho e pequeno de um Governo
De qualquer forma, era necessário preservar a ilusão que só se alinha ese sensibiliza com a elite brasileira,
de que Unhamos ingressado numa era de que não está voltada para a maioria da população
prosperidade. deste Pars, para os compromissos e para a

O desfecho dessa história já é bem conhecido. potencialidade, que repousa, que está adormecida. A
Vivemos hoje em uma sociedade dilacerada, em maioria do povo brasileiro falta uma oportunidade: a
estado de guerra. Vivemos hoje num apartheid re- oportunidade da educação, da saúde, do trabalho. A
gional, num apartheid social, onde a maioria da ressaca do Plano Real empobreceu o povo brasileiro
população não tem acesso à saúde, a medicamento. e condenou o Pars a um futuro negro, mas serviu,
O sistema penitenciário brasileiro é uma vergonha, pelo menos, para revelar a extensão da
Sr. Presidente. irresponsabilidade e da insensibilidade da atual

E aqui quero dar um depoimento. Nesse administração.
perrodo natalino fui visitar as cadeias da minha Ficamos, agora, no pior dos mundos. Os dados
região. Sr. Presidente, qualquer homem que ali entre mais recentes, divulgados pelo próprio Banco Cen-
sai pior, porque não existe a preocupação em querer trai, mostram que ainda não se obteve a reversão, tão
recuperar o cidadão. Não existem verbas. Vivemos decantada e anunciada, no cenário externo. O déficit
num Pars hoje sobressaltado com a violência, e em transações correntes atingiu mais de 20 bilhões-
quando vamos conversar com os funcionários da o déficit externo hoje é superior a quase 4,8% do PIB;
segurança pública, da Polfcia Federal, verificamos as despesas com o pagamento de juros, somente em
que os salários estão atrasados, que não há gasolina 1999, ultrapassaram a casa dos 15 bilhões de
e nem peças para o carro, que não tem munição, nem dólares. Apesar da expressiva desvalorização
armas. cambial ocorrida em janeiro de 1999, temos de nos

O Pars está sem lei também, Sr. Presidente. No contentar. até o momento, com mais um ano de déficit
meu Estado, onde existe o PoUgono da Maconha, na balança comercial, que fechou em 1,3 bilhão.
onde o Governo tem um compromisso com a Recorde-se, a propósito, que o Governo firmou um
segurança, as delegacias não estão operando pacto com o FMI segundo o qual haveria um superávit
porque faltam os recursos básicos para a de 11 bilhões de dólares.
manutenção. Neste momento em que esta Casa discute

Este é o Pars onde se escondem esses fatos, atravancadamente a reforma tributária, Sr.
onde se vive da retórica, da i1usilio, do filme colorido, Presidente, chamo a atenção para o fato de a
onde a mrdia é conivente com esse estado de coisas. Oposição, os economistas ligados à Oposição, os

economistas internacionais terem errado quando
O desfecho desta história já é bem conhecido, disseram que a crise seria ainda maior', errou o

Sr. Presidente. As crises da Ásia e da Rússia Governo quando chegou a prever crescimento,
puseram a nu nossa vulnerabilidade extrema aos superávit. Tudo isso prova que desconhecemos o
azares da globalização financeira. A interrupção tamanho da economia informal brasileira.
abrupta dos fluxos de capitais de curtrssimo prazo, a
dependência excessiva do capital internacional, o A informalidade hoje está em todos os
desprezo para com a poupança e o capital nacional segmentos econômicos do Brasil. E por que isso, Sr.
forçaram o Governo a mudar desastradamente, Presidente? Porque o sistema tributário é um ônus, é
repentinamente, sem nenhum planejamento. Mudou complexo, e aquele que quer produzir, sobretudo o
de curso como quem mexe num leme. De uma hora microempresário, o pequeno produtor, prefere correr
para outra, mudou a poUtica cambial, que tinha o risco de produzir na informalidade. A reforma
sustentado por décadas a fio como sendo a chave de tributária tem de ser debatida e votada para que se
acesso ao pararso e ao Primeiro Mundo. Com isso, encontre uma forma de podermos desonerar o setor
promoveu mais uma rodada acelerada de elevação produtivo, aumentando a base, incorporando os
paranóica dos juros, aumentando ainda mais a setores que navegam na informalidade brasileira.
falência da empresa nacional, a estagnação do setor Ouço com prazer o aparte do nobre Deputado
produtivo brasileiro, os rndices de desemprego e a Rubens Bueno.
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o Sr. Ruben~ Eueno - Deputado Clementino
Coelho, seu pronunciamento é da maior importância.
V. E>r' procura, evidentemente, fazer uma análise
conjuntural, especialmente quanto às atitudes que o
Governo vem tomando, prejudicando n~o só a
economia, mas trazendo resultados funestos ao
quadro social do País. Aproveito a oportunidade,
quando se fala em reforma tributária, para lembrar
que há uma proposta do Governo nesta Casa há mais
de cinco anos - está na sétima versão. E esta Casa
está procurando, com o empenho dos Deputados
Germano Rigotto e Mussa Demes, trazê-Ia a
Plenário. Essa proposta visa exatamente a desonerar
a produção, evitar a guerra fiscal, acabar
definitivamente com os impostos de efeito cascata,
fazer com que este Pars possa efetivamente crescer
e se desenvolver. Diante do pronunciamento que V.
Exe faz, em meu nome e, tenho certeza, em nome da
nossa bancada, do PPS, quero registrar as nossas
congratulações.

O SR. CLE~J1ENTINO COELHO - Muito
obrigado, Deputado Rubens Bueno, pelo aparte.

Desta forma, Sras. e Srs. Parlamentares,
cabe-nos indagar das autoridades o que pretendem
agora. Acreditamos no Plano Real, e tudo o que
tivemos foi a decepção, a decepção social, a
decepção CrViCâ, a decepção do empresário nacional,
a decepção de um brasileiro, de um sertanejo que
quer ver o Pars unido, que quer ver o Pars uno, que
quer ver o Pars sendo inserido com soberania, com
dignidade, com a sua marca registrada, com o seu
DNA, nesse clube privilegiado do mundo
desenvolvido.

O que esperar? A maioria da sociedade
acreditou no atual Presidente, mas recebe em troca
justamente essa conjugação mêlcabra de
insensibilidade social, retórica, indifsrança para com
o povo brasileiro, para com as regiões -brasileiras.

E aqui há algo emblemático. Na minha região, o
tráfico de drogas e a produção de maconha não estão
nas terras mais pobres, nao estão no Raso da
Catarina, não estão nas terras inacessiveis do sertão.
Estão locados, centrados e plantados nas terras mais
ricas que este Nordeste tem, que são as ribeiras do
Rio São Francisco.

O que prova isso? Falta de Governo, falta de
responsabilidade em ocupar a área e fazer o
desenvolvimento social. Caro Deputado Saulo
Pedrosa, a produção de maconha está sendo irrigada
pelas águas do São Francisco. Falta Governo para
fazer essa água irrigar a fruticultura, a
cana-de-sçúcar, cOí11modl~li:le para fazê-Ia produzir

licitamente. dando condições de vida digna para a
população.

Resta, portanto, saber como o Governo planeja
enfrentar os elevados déficites de nossa balança
comercial, o déficit social, a desigualdade social, o
apartheld regional que vivemos, e como deseja
promover a integração nacional. Chega de doar o
patrimônio público. É hora de repensar uma fórmula.
Vamos transformar as empresas estatais em
empresas públicas, e não em empresas privadas.
Vamos daroportunidade à classe média brasileira, ao
empresário brasileiro.

Só nos resta esperar que, pela primeira vez em
quase seis anos, nossos governantes assumam sua
parcela de responsabilidade pela desgraça! nacional.
Temos certeza, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, de que o sofrido povo brasileiro não
merece pagar a conta pelos desmandos e pela
incúria das elites deste Pars. associadas ao Poder
Executivo.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themistocles Sampaio)
Tem V. EXU a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (pOr - RJ. Pela
ordem.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a
Sessão Legislativa Extraordinária deste inicio de ano
coincide com o anúncio pelo Governo dê} República
de que enviará ao Congresso Nacional, neste mês ou
no próximo, um projeto contendo reformas na
legislação do trabalho, cortando garantias e direitos
conquistados pelos trabalhadores do Pars ao longo
de geraçOes e de décadas de lutas.

Sr. Presidente, Sras. e Sra. Deputados, na
época de fim de ano e de inrcio de um novo ano 
especialmente numa época tão especial como esta,
em que atravessamos de um milênio para outro -, as
coletividades sempre esperam que os seus
governantes anunciem boas novas que as possam
premiar, alimentando os sonhos e as esperanças de
se construIrem novas vidas, de melhorar. de
ascender nas lutas sociais em qualquer comunidade.

O Governo da República, na sua
insensibilidade, na sua maldade, na sua crueldade,
reservou os últimos dias do ano findo e os primeiros
dias deste novo milênio para dizer aos trabalhadores
brasileiros que estará enviando a esta Casa projeto

'. de lei para cortar direitos e garantias dos
trabalhadores que levaram décadas e muito sacrií'rcio
para serem conquistados.

O grande, talentoso, genial jornalista brasileiro
Fernando Verrssimo observou, em uma das suas



o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sras. e
Srs. Deputados, vamos dar inIcio à Ordem do Dia.
Venham ao plenário, para completarmos o quorum
constitucional.

O SR. CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExII a palavra.

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna nesta tarde
motivado pela atitude do Sr. Governador de São
Paulo, Mário Covas, que baixou decreto no qual de
fine determinadas limitações para as empresas e as
indústrias que se instalarem em outros Estados da
Federação.

No nosso entendimento, o que se denominou
guerra fiscal na verdade nada mais é do que a luta
desesperada de alguns entes da Federação para
buscar o seu desenvolvimento e fazer com que a
economia se desenvolva de acordo com as outras
regiões do PaIs.

Quando vemos o Governador de São Paulo,
que governa o maior Estado do nosso PaIs, tomar
uma atitude como esta, que mostra o seu
protecionismo, imaginamos que ela está
completamente dissociada dos interesses do Brasil.
É simples perceber que não teremos um País forte e

. com regiões tão dIspares: com o Sul e o Sudeste, de
um lado, ricos e desenvolvidos, e o Norte, o Nordeste
e o Centro-Oeste, de outro, pobres e, o que é pior,
fadados a pollticas como esta, que apenas fazem
perpetuar uma economia completamente
prejudicada.

Venho do Estado da Bahia, e é com orgulho que
digo que, por meio do trabalho realizado por diversas
e sucessivas administrações do Governo do Estado e
de incentivos, pudemos trazer indústrias que vieram
dinamizar a nossa economia e posicionar a Bahia
como Estado próspero, para satisfazer as
necessidades da nossa população.

Não podemos e não vamos aceitar que as
ações desenvolvidas por estados menos favorecidos
pelo Governo Central sejam prejudicadas pelos
demais entes da Federação.

Não queremos guerra fiscal. Contudo,
indiquem-nos um caminho seguro e firme que leve ao
fim das desigualdades regionais. O que se
denominou guerra fiscal é algo com o que não

o Sr. Themfstodes Sampaio, § 2° do
art. 18 do Regimento Interno, deixa a
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colunas, que este é o último capItulo que o Governo cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Fernando Henrique Cardoso, nessa imensa coalizão Sr. Michel Temer, Presidente.
conservadora que dirige o PaIs nos últimos tempos,
faria para sepultar definitivamente a Era Vargas.

Outras conquistas do povo brasileiro já foram
solapadas, outros bens do povo brasileiro já foram
perdidos ao longo deste Governo. E, agora, neste
inIcio de sessão legislativa, espera o Governo que o
Congresso Nacional venha ajudá-lo na última tarefa
para pOr fim à Era Vargas exatamente no que ela tem
de mais nuclear, de mais senslvel e vislvel: as
conquistas, os avanços sociais que aquele perlodo
da História brasileira conseguiu propiciar a toda a
sociedade brasileira.

Sr. Presidente, embora sabendo que podemos
contar, como temos contado nos últimos tempos, com
apenas 20% do Congresso Nacional na defesa dos
interesses e valores .maiores deste PaIs,
especialmente na defesa dos direitos dos
trabalhadores, acreditamos que a esta altura dos
acontecimentos, com a comprovação do desgaste e
do fracasso da polltica econômica que este Governo
ostenta, a maioria do Congresso Nacional, que o
sustentou até agora, não vai agredir a nossa História,
arrancando do trabalhador· .brasileiro os últimos
direitos e garantias que ainda lhe restam. Acredito
que o Congresso Nacional não vai dar cobertura a
essa crueldade. Ao contrário. Diante do fracasso
desse modelo econOmico e de tanta maldade
causada ao povo brasileiro devido a essa marcha
para pOr fim à Era Vargas, acredito que pelo menos
esse último capItulo será preservado.

Espero que os trabalhadores, os aposentados,
enfim, todo o povo brasileiro não seja mais uma vez
agredido, maltratado, que o cadinho da maldade
deste Governo não venha a conter essa última dose
de maldade. Se, porém, contiver, que não seja o
Congresso a dar respaldo a essa crueldade. A
História vai ser muito dura com todos aqueles que
participarem de tal gesto.

Confio em que o coração de cada parlamentar
seja tocado por um sêntimetlto de justiça para se
garantir a preservação dos direitos dos
trabalhadores. O último refúgio que a cidadania deste
PaIs ainda tem é a preservação da sua legislação
trabalhista e previdenciária, da-CLT e dos dispositivos
da Constituição que· garantem os direitos dos
trabalhadores brasileiros.

Muito obrigado.
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concordamos. Não é justo que não se criem os meios tributária. E, ao se criar o imposto federativo, não
necessários para que indústrias se desloquem dos deixemos de lado os incentivos necessários, para
eixos sul e sudeste, que têm infra-estrutura e toda que as regiões subdesenvolvidas não permaneçam
uma logrstica natural para suas atividades, fadadas a continuarem como tal.
instalem-se em regiões que ainda não dispõem da in- O SR. VALDEMAR COSTA NETO - Sr.
fra-estrutura necessária para recebê-los e se Presidente, peço a palavra pela Liderança.
coloquem em igualdade de condiçOes, acabando
com tantas diferenças, como, por exemplo, o valor O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
dos fretes, o que fará com que os preços finais dos a palavra ao nobre Deputado Valdemar Costa Neto
produtos possam ser cobrados de maneira para uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco
semelhante no mercado nacional. Parlamentar PUPST/PSL.

Sr. Presidente, queremos que se faça justiça. O SR. VALDEMAR COSTA i'JETO (Bloco/PL -
Não podemos permitir que estados que durante anos SP. Como L1der. Sem revisão do orador.) - Sr.
contribulram para a riqu~za de outras regiões Presidente, Sras. e Srs. Deputados ocupo hoje esta
continuem fadados ao subdesenvolvimento. Não é tribuna para registrar que, desde o último dia 9, o
justo, não é correto, não é de bom senso. Brasil está mais pobre.

Aqueles que criticam Estados como a Bahia, por Faço esta manifestação em nome de todos os
trazerem, por meio de incentivos, indústrias que vão companheiros do Partido Liberal, que, como todos os
fomentar sua economia, gerarempregos e renda, têm homens de bem deste Pars, abateram-se com o
que nos mostrar qual é o outro caminho, qual é a falecimento do fundador e sempre presidente do
forma de fazer com que o Governo Central dê a in- Partido Liberal, Deputado Alvaro Valle.
fra-estrutura necessária para que as empresas O Brasil está mais pobre desde que uma parte
possam lá se instalar. Não vamos aceitar. Se da melhor e mais importante riqueza deste Pars
necessário, bateremos às portas dos tribunais para extinguiu-se com o desaparecimento de Alvaro Valle.
que nosso direito possa ser preservado. Refiro-me, Sr. Presidente, à interrupção de uma

É importante frisar que um estado, quando con- irreparável folha de serviços prestados a este Pars.
cede incentivos, o faz porque seu ajuste fiscal, suas Refiro-me, pois, aos exemplos que emanaram da
economias e suas finanças equilibradas lhe dão biografia de um dos mais preparados homens da vida
condição de fazê-lo. Nenhum estado que nao esteja pública brasileira.
equilibrado financeiramente e em harmonia polrtica Diplomata de brilhante carreira, o Deputado
pode trazer para si empresas do porte da Ford, do Alvaro Valle era um desses raros professores que
remo automobillstico, como fez a Bahia. parecia inspirado pelo magistério em qualquer tempo

O Norte e o Nordeste estarão unidos em prol da ou lugar. A cada gesto, a cada lei, a cada um de seus
garantia das parcelas para seu desenvolvimento. inúmeros pronunciamentos, pudemos desfrutar da

A guerra fiscal nao é absolutamente o que experiência e do conhecimento de um homem que
denominamos de incentivo para o desenvolvimento sabia encarnar, com sabedoria, o cotidiano dos mais
de direito dessas regiões. Vemos a situação de outra /humildes com a requintada cultuTal construfda aqui e
forma. além de nossas fronteiras territoriais.

Posicionamentos como o do Governador Mário O Sr. Ricardo Izar - Concede-me V. ExtJ um
Covas nao vêm ao encontro desses anseios, das aparte?
propostas que visam a solucionar essas desigual-
dades. Pelo contrário, acalentam o esprrito da briga, O SR. VALDEMAR COSTA l\lETO - Pois não,
da disputa, exatamente o que não queremos. Se for Deputado Ricardo Izar.
par?! cada Estado da Federação usar de O Sr. Ricardo Izar - Nobre Deputado Valdemar
protecionismo, as Regiões Norte, Nordeste e Costa Neto, quero cumprimentar V. EX':EI e trazer tam-
Centro-Oeste também não deixarão de criar as bém minha homenagem a Alvaro Valle. S. ExQ foi Pre-
barreiras e a proteção necessárias para salvaguardar sidente do PL, diplomata de carreira, meu colega na
sua economia e suas empresas. Constituinte e em outros anos, realmente foi um Par-

Portanto, gostaria de deixar firme a posição, que lamentar exemplar. Então, não poderramos, de forma
não é apenas minha, mas, acredito, da bancada alguma, deixar de fazer uso da palavra neste instan-
nordestina na Casa, de fazer com que essa questao te, de trazer nossa solidariedade à famllia de Alvaro
seja definitivamente inserida no bojo da reforma Valle e cumprimentar V. E~, Deputado.
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o SR. VALDEMAR COSTA NETO - Muito
obrigado, Deputado Ricardo Izar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Se me
permite o nobre LIder, quero apenas dizer que em
matéria de Comunicação de Liderança não há aparte.
Como se trata de homenagem ao eminente homem
público que nos deixou, o Deputado Alvaro Valle, é
claro que haverá uma exceção, mas não formará
nenhuma espécie de precedente.

Tem V. Ex'l a palavra.
O SR. VALDEMAR COSTA NETO - Muito

obrigado, Sr. Presidente.
Deputado Ricardo Izar, quero agradecer sua

manifestação. V. Ex'l foi meu primeiro L1der na
Cêmara dos Deputados e, assim como Alvaro Valle,
ensinou-me a trabalhar aqui. Muito obrigado.

O Sr. Luiz Antonio Fleury - V. Ex'l me permite
um aparte?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO - Pois não,
Governador Fleury.

O Sr. Luiz Antonio Fleury - Nobre Deputado,
em nome do Partido Trabalhista Brasileiro, queremos
associar-nos à justa homenagem que V. Ex'l presta à
figura deste ilustre Parlamentar e homem público,
Deputado Alvaro Valle. Sem dúvida nenhuma, o
mundo polrtico brasileiro perdeu muito, ficou mais
pobre a partir de seu falecimento. Homem com
grandes ideais, voltado para a causa pública como
poucos, de um idealismo que levou à criação do
Partido Liberal- tão bem representado por V. Ex'l Sua
falta será sentida, porque sua correção, sua
autoridade e principalmente sua dedicação à causa
pública são exemplos que não podem ser
esquecidos. Neste momento, o Partido Trabalhista
Brasileiro soma-se à dor do Partido Liberal, porque
seu grande condutor nos deixou, e o vazio aberto
dificilmente será preenchido.

O SR. VALDEMAR COSTA NETO - Ouço, com
prazer, o nobre Deputado José Roberto Batochio.

O Sr. José Roberto Batochio - Aproveitando a
exceção aberta pelo nobre Presidente da Casa, o
Partido Democrático Trabalhista também manifesta
seu sentimento de perda pejo desaparecimento do
grande Deputado Alvaro Valle. Sem dúvida nenhuma,
S. Exa. encarnou o modelo, o paradigma de homem
público no Brasil, pelo equillbrio de suas
manifestações, pela verticalidade de sua conduta,
sobretudo pela forma lhana, educada e compatlvel
com o elevado nlvel deste Parlamento. S. Exa. era
exemplo para todos nós que compomos o Congresso
Nacional. A perda do ex-Presidente do PL é sem
dúvida não s6 de seu Partido e do Parlamento, mas
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de toda a Nação brasileira. O Partido Democrático
Trabalhista associa-se a V. Ex'l e lamenta essa
irreparável perda.

O SR. VALDEMAR COSTA NETO - Agradeço
ao Deputado José Roberto Batochio e ao
ex-Governador de São Paulo Deputado Luiz Antonio
Fleury - de quem Alvaro era grande admirador - a
manifestação.

Ouço com prazer o aparte do Deputado Corauci
Sobrinho, de São Paulo.

O Sr. Corauci Sobrinho - Associo-me a todas
as consideraçOes que V. Ex'l faz da tribuna e aos
apartes dos vários Deputados. O falecimento do pro
fessor, embaixador, Deputado Alvaro Valle
representa irreparável perda para n6s, brasileiros.
Tive com ele uma experiência, juntamente com V.
EXS, quando convivemos, em 1994, ao abrigo da
bandeira do Partido Liberal, e pude conhecê-lo mais
de perto. Sem dúvida, seu desaparecimento abre
uma lacuna impreenchlvel na polrtica e na literatura
brasileiras, como grande escritor, professor e
ide610go. Tenho certeza de que a Casa associa-se às
justas manifestações de saudade, de respeito e de
admiração ao ex-Deputado Alvaro Valle, e neste
momento o faço em meu nome e também no do
Partido da Frente Liberal. Muito obrigado, Deputado.

O SR. VALDEMAR COSTA NETO - Agradeço
ao Deputado Corauci Sobrinho, que teve a
oportunidade de conviver com o Deputado Alvaro
Valle e por quem o ex-Deputado tinha um apreço
muito grande.

O Sr. Romel Anizio - Deputado Valdemar
Costa Neto, V. Ex8 me concede um aparte?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO - Pois não,
Deputado.

O Sr. Romel Anizio - Sr. Presidente, ilustre
Deputado que ocupa a tribuna e presta uma das mais
justas homenagens que a Casa já teve oportunidade
de presenciar, gostaria de dizer da alegria do convlvio
que tivemos quando éramos os progressistas liberais,
no Bloco PPB/PL. Pudemos conviver com o ilustre
Presidente do PL, que parte, mais deixa sua obra, seu
trabalho. sua luta por um Brasil melhor, um Brasil
socialmente mais justo, e, acima de tudo, por uma
democracia plena. Cumprimento V. Ex'l nesta
oportunidade. Tenho certeza de que os herdeiros de
Alvaro Valle estão por ar, e V. ExB, no alto de sua
competência, de sua estatura de L1der, haverá de
representá-lo dignamente na Presidência do Partido
Liberal.

O SR. VALDEMAR COSTA NETO - Muito
obrigado, Deputado Romel Anizio.
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Tive o prazer, e também o Deputado Alvaro homem público eminente, probo, trabalhador,
Valle, de conviver com V. Exa desde seu primeiro determinado, o nosso colega Alvaro Valle. Deus
mandato, porque aqui chegamos juntos. Agradeço permita que descanse em paz.
sua manifestaçao. O SR. VALDEMAR COSTA NETO - Obrigado,

Concedo o aparte ao Deputado Bispo Deputado Cunha Bueno.
Rodrigues. Ouço, com prazer, o Deputado Vivaldo Barbosa.

O Sr. Bispo Rodrigues - Deputado Valdemar O Sr. Vivaldo Barbosa - Deputado Valdemar
Costa Neto, muito obrigado pelo aparte. Quero dizer Costa Neto, solicito vênia para registrar o meu profun-
que Alvaro Valle nos deixou um grande legado. do sentimento pela perda que o PaIs, o Congresso, a
Deixou-nos um partido de gente honesta, de bons polrtica brasileira e, especialmente, o Partido Liberal
princlpios. Tenho andado por aI representando o tiveram. Embora tenha percorrido trajetória diferente
partido e vejo que não há rejeição contra o PL. Espero daquela percorrida pelo Deputado Alvaro Valle na
que possamos honrar, cada vez mais, esse ideal que vida pública, com a convivência nesta Casa, desde a
o Deputado Alvaro Valle nos deixou, fazendo-o Assembléia Nacional Constituinte, aprendemos a
crescer. Nesta oportunidade, olhando para seus respeitá-lo, pela sua postura digna, elevada, pela
olhos, desejo que Jesus ilumine V. Exa e que seja um atitude clvica que impunha às suas ações polfticas,
grande presidente do nosso partido; muito mais agora procurando compreender o Brasil acima das facções
que temos de honrar esse grande cidadão brasileiro, e correntes pollticas às quais se filiava ou se opunha.
essa pessoa que tanto lutou pelo PaIs. O legado de Registro, de maneira especia', que o Partido Libera',
Alvaro Valle não foi um partido muito grande, mas sob o comando de Alvaro Valle, fez crItica ao modelo
honrado, decente e direito, coisa difícil no PaIs. Muito econômico que se abate sobre o Brasil. Nesse
obrigado. instante, sem dúvida alguma, ele revelou uma

O SR. VALDEMAR COSTA NETO - Agradeço a profunda compreensão, um sentimento de
manifestação de V. Exa, Deputado Bispo Rodrigues, brasilidade, um sentimento de pátria, um sentimento
que chegou recentemente à Casa e teve patriótico, que marcaram sua vida, especialmente
oportunidade de conviver, neste último ano, com o nos seus últimos instantes, quando teve
Deputado Alvaro Valle. oportunidade de se opor, de se manifestar e de reagir

Ouço com prazer o Deputado Pedro Wilson. a tudo de ruim que se abatia e se abate sobre o Brasil.
O Sr. Pedro Wilson - Ilustre Deputado Ao mesmo tempo em que faço este registro, também

Valdemar Costa Neto, gostaria de saudar e parabenizo V. Exa por assumir a Liderança do partido
rememorar o trabalho c'Jnjunto com o Deputado nacionalmente. Sem dúvida alguma, V. Exa continua-
Alvaro Valle na Comissão de Educação e Cultura e rá dando ao partido a dignidade que Alvaro deu
Desporto, sabendo de sua cultura, de sua capacidade enquanto foi seu Presidente.
de trabalho e do compromisso que sempre teve com O SR. VALDEMAR COSTA WETO - Deputado
o tema prioritário que é a educação. Quero Vivaldo Barbosa, agradeço a V. Exa o aparte. Quero
associar-me a esta homenagem ao ex-Deputado, dizer que eu, paulista, também aprendi muito com o
presente na Comissão de Educação e Cultura e carioca Alvaro Valle.
Desporto, no Pai :~mento brasileiro, presente na Ouço com prazer (;\ aparte do Deputado Robério
diplomacia, presente na luta crista em todo o Brasil. Araújo.
Saúdo a memória desse Deputado que contribuiu O Sr. Robério Araújo - Companheiro Valdemar
com a luta pela educação, que é fundamental para re- Costa Neto, neste momento quero associar-me a seu
solver os graves problemas deste Pars. Saúdo V. Exa, pronunciamento e dizer que, apesar de nao ter tido
o PL e a memória do ex-Deputado Alvaro Valle. oportunidade de conviver com Alvaro Valle, hoje,

O SR. VALDEMAR COSTA NETO - Agradeço como membro do PL, fico muito feliz e honrado de ter
ao Deputado Pedro Wilson, defensor da educação no visto em Alvaro Valle aquele esteio que elevou este
PaIs, sua manifestação. A bandeira de vida do Brasil e o ajudou muito na diplomacia e na área da
Deputado Alvaro Valle foi a educação. Esperamos educação. Portanto, quero parabenizá-lo e me
continuar dando essa contribuição ao PaIs. associar a esta homenagem póstuma a Alvaro Valle.

Ouço, com prazer, o Deputado Cunha Bueno. OSR. VALDEMAR COSTA NETO -Agradeço a
O Sr. Cunha Bueno - Deputado Valdemar V. Exa a manifestação, Deputado Robério Araújo, que

Costa Neto, trago minha palavra de saudade e de prestigiou Alvaro Valle com a sua entrada no PL.
reconhecimento ao grande Deputado, polltico, Ouço com prazer o Deputado Sérgio MirSlnda.
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O Sr. Sérgio Miranda - Caro Deputado vida do Pafs. Até o fim, Alvaro Valle cumpriu o seu
Valdemar Costa Neto, também quero somar-me a dever.
outras vozes de Parlamentares nesta homenagem ao Para mim, Alvaro Valle foi, acima de tudo, o
Deputado Alvaro Valle e prestar um depoimento. Nós, mestre e o amigo que guiou meus primeiros passos
do PCdoB, convivemos com o Deputado Alvaro Valle na vida pública. Para mim, e com certeza por muitas
num recente episódio, na defesa da liberdade gerações, Alvaro Valle representará sempre o ideal
partidária, defesa dos direitos democráticos dos de conduta, probidade, honra e ética na vida pública.
pequenos partidos. Começou a existir uma ~norme Sua perda, que em qualquer tempo seria
pressão sobre uma propalada reforma polftlca que prematura deixa saudades e impõe à Nação prejufzo
tinha como base a limitação dos chamados pequenos irreparável
partidos. O Deputado Alvaro Valle se fez presentenas' .
reuniOes, debatia de forma intransigente e . Ouço, com prazer, o nobre Deputado Remi
compreendia que defender a liberdade partidária Trinta. ..
significava defender a atuação dos pequenos O Sr. Remi Trinta - Depu~ado Valdemar Costa
partidos. Toda essa limitação, que se procurava e se Neto, c~ego ofegante ao plenáno ~ara não perder a
procura, caro Deputado, impor legendas, como o PL, oportunld~de de fazer apa~e ao discurso d.e V. EXS
o PCdoB, o PPS, tem como objetivo restringir a Entre mUitos home~s publlco.s que conheCI,. um há
democracia. E nessa batalha, o Deputado Alvaro' que se firmou ~a minha admiração, pela re~ldão de
Valle sem dúvida esteve na linha de frente foi um caráter e pela liberdade com que pregava o Ideal do
dos primeiros a 'levantar a bandeira cont;a essa ~eu partido: o direito de ser livre. Não pregava a
indigitada reforma polftica. Somo-me a esta liberdade que tudo pode, mas a que promove a
homenagem ao Deputado Alvaro Valle prestando cidadania, ou seja, co~d~nava a liberdade dos
esse depoimento bastante sincero sobre sua atuação opressores contra os opn.mldos, dos poderosos con-
na reforma polftica. tra os fracos. Portanto, Ilustre Deputado Valdemar

O SR. VALDEMAR COSTA NETO _ Deputado Cost~ Neto, não faltam qualidades a V. E>\ p.ara
Sérgio Miranda, em nome do partido, agradeço a V. seg~lr as pegadas desse grande homem pu~lIco.
EXS sua manifestação. ASSI,:"' f~ço votos qu~ V. EXS, ao assumir a

. PresIdência desse partido, espelhe-se, como eu
Disposto a levar para todas as partes seus tenho certeza de que fará na ilustre figura do nosso

ideais ~e liberdade,. o polftico ~I~aro Valle entend~u saudoso Deputado Alvar~ Valle. Faço este aparte
que t~~la de ren~nclar à. tranqUllldade de ser o mais para que possa ficar registrado nos Anais desta Casa
prestigiado polrtlco fluminense de uma legenda por a minha admiração por esse grande homem público
demais genérica para seu projeto. Dessa renúncia Muito obrigado. .
nasceu o nosso Partido Liberal. O SR. VALDEMAR COSTA NETO _ Muito

. P~ra ele, ~ partid.o era o ce~eiro de idéia~, escola obrigado, Deputado Remi Trinta. V. EXS sabe do
primordIal da cidadania e correia de transmissão do apreço que o Deputado Alvaro Valle nutria porV. Ex8

~~0~~~:~~~~~v~~~~a~~t~~~6~~~~Up~~~~gL~b~~~~~ Ouço, com prazer, o Deputado José Rocha.
indispensável riqueza para as futuras geraçOes de O Sr. José Rocha - Ilustre Deputado Valdemar
nosso Pars. Refiro-me, Sr. Presidente, ao legado de Costa Neto, quero somar-me a V. EXS.e a todos os
dignidade retidão e decência deixado por Alvaro Parlamentares que se pronunciaram para
Valle. ' homenagear o saudoso Deputado Alvaro Valle, que

, . muito admiro e com quem tive a honra de conviver
~os ultlmos anos, Alvaro V~lIe lutou com nesta Casa na Legislatura passada. Muito obrigado.

valentia contra o cancer que lhe roubava a saúde,
sem que jamais fosse abalada sua fé no Brasil ou a O SR. VALDEMAR COSTA N~TO - Deputado
lucidez que orientou suas posiçOes polfticas e de José Rocha, eu agradeço a V. EXS a Intervenção.
seus companheiros. Esses anos de sofrimento não Ouço, com prazer, o Deputado Mauro
afligiram a tenacidade do combativo polftico que não Benevides.
se conformara com os degenerados rumos que via o .O Sr. Mauro Benevides - Nobre Deputado
Brasil tomar. Nesse último ciclo de vida, mesmo Valdemar Costa Neto, na última segunda-feira,
submetido a intensivo tratamento, Alvaro Valle quando se iniciavam os trabalhos da sessílio ordinária
dedicou suas últimas forças à missão de chamar a desta Casa, sendo eu o primeiro orador inscrito, tive
atençílio do Brasil para a importância da educação na ocasião de prestar a primeira homenagem à
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inesquecrvel figura do Deputado Alvaro Valle, que O SR. JOÃO COSER (PT - ES. Pela ordem.
conheci de perto desde quando exerclamos Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, neste
mandatos de Deputado Estadual, S. Exa. pelo Rio de momento delicado por que passa o Pais - a
Janeiro e eu pelo Estado do Ceará. Durante população tem dificuldade de se manter e de
dezesseis anos de convivência no Congresso, na conseguir empregos, e há também aqueles que vêm
Assembléia Nacional Constituinte, de 1987 a 1988, perdendo seu trabalho; os salários da iniciativa
pude aferir ainda mais de perto as excepcionais privada não sobem, e há mais de cinco anos não há
qualidades que exornavam aquela personalidade de aumento para os servidores da União e da maioria
escol, dedicada integralmente aos interesses da dos estados -, lamentavelmente, o processo de
democracia e do povo brasileiro. Portanto, no aumento de impostos vem crescendo muito.
momento em que V. Exa realça os atributos Da tribuna da Câmara dos Deputados, em nome
inesqueclveis do grande Deputado Alvaro Valle, da população capixaba, particularmente a de Vitória,
permito-me dizer que a memória daquele saudoso faço um protesto contra a atitude do Governo do
companheiro de tantas lutas será imperecrvel para Esplrito Santo, que fixou a alfquota de 17% de ICMS
n6s, seus contemporâneos, e, certamente, para as sobre a água. Isso é novo no estado. Os Governos
gerações porvindouras. Estaduais, desde o Governo passado, vêm tentando

O SR. VALDEMAR COSTA NETO - Sr. privatizar o sistema de abastecimento e tratamento
Deputado e ex-Senador Mauro Benevides, agradeço de água no Esprrito Santo, e agora fixaram essa taxa
a V. Exa o aparte. Aliás, quando aqui cheguei, em de 17% de imposto sobre a água, que já é muito cara.
1991, V. Exa presidia o Congresso Nacional e foi, na Portanto, solicito ao Governador do Estado,
minha opinião, o melhor Presidente que tivemos. E José Ignácio Ferreira, ao Secretário de Fazenda,
quero dizermais: Alvaro Valle chamava-me a atenção José Carlos da Fonseca Júnior, e à equipe do
para seu trabalho. Na época em que cheguei a Governo do Esplrito Santo que andem mais nas ruas
Brasflia não tinha experiência alguma, e aprendi a para ouvir o povo, e não façam coro com as atitudes
admirar V. Exa como Alvaro Valle o admirou. do Governo Federal, porque, com certeza, isso seria

Sua perda, que em qualquer tempo seria muito ruim para a população.deste Pais que tem
prematura, deixa saudades e impOe à Nação prejulzo dificuldade de gerar renda, não tem capacidade de
irreparável. De agora em diante, este Pais terá de fazer grandes investimentos, e, portanto, não gera
seguir seu destino subtraldo de um de seus mais emprego, não tem condições de aumentar o salário
honrados filhos. Muito obrigado. dos trabalhadores e servidores.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Esta Sr. Presidente, os jornais também publicaram
Presidência solidariza-se com o nobre Llder que houve atraso de cinco meses no pagamento de
Valdemar Costa Neto, a quem cumprimenta pelas salários, no Esprrito Santo, considerando-o um dos
palavras. Registro o apreço pessoal, polltico e crvico piores estados nesse sentido. Isso se deve ao
que eu tinha pelo diplomata e Deputado Alvaro Valle. descaso desse mesmo Governo que, em vez de
S. Exa., enquanto aqui esteve - fui seu companheiro fiscalizar as grandes emprésas do estado, tem
durante a Constituinte -, sempre engrandeceu e determinado normas de proibição para isso. Além de
honrou esta Casa. Sua passagem por este alterar recentemente a legislação, prejudicando as
Parlamento é eterna. Aliás, não foi uma passagem, é pequenas e microempresas, também está tentando
uma permanência. tributar a água no estado.

De modo que, no momento em que V. Exa exalta Portanto, protesto contra essa atitL!de do
sua figura ao lado dos vários aparteantes, esta Governador José Ignácio e defendo a população
Presidência também quer deixar registrado o apreço capixaba, que não agUenta mais os desmandos do
pessoal e institucional que tinha e tem pela nobre Governo, as dificuldades e o aumento de tributos.
figura do Deputado Alvaro Valle. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. A SRA. MIRIAM REID - Sr. Presidente, peço a
Deputados, venham ao plenário. Precisamos de quo- palavra pela ordem.
rum para dar inicio à Ordem do Dia. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. JOÃO COSER - Sr. Presidente, peço a Exa a palavra.
palavra pela ordem. A SRA. MIRIAM REtO (PDT - RJ. Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e
EX- a palavra. Srs. Deputados, nesta tarde chamo a atenção da
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Casa para a medida provisória, apresentada já no fi- assalariados sabem quais os sacriflcios que têm de
nal do ano passado. no dia 14 de dezembro. que cria fazer. Vivem terrlvel angústia. pois no Brasil a mentira
a Agência Nacional de Saúde e designa que sua sede predomina, e temem não ter mais condições de
seja estabelecida no Rio de Janeiro. Em virtude de suportar esse arrocho salarial.
não ter entrado em pauta e não ter sido votada. a Este é o meu posicionamento: precisamos sair
medida provisória foi reeditada no dia 30 de do discurso e. juntos, o Congresso Nacional como um
dezembro, mudando-se o local da sede para Brasrlia. todo, assumir atitude que venha a reverter essa

Em nome da bancada e do povo do Estado do situação. Não podemos permitir aumentos no PaIs
Rio de Janeiro e, acima de tudo, por uma questão de enquanto não for corrigida a defasagem salarial
bom senso, destaco que estamos vivendo um desse perfodo de cinco anos.
momento de profunda crise econômica no PaIs e não O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a
se justificam os custos com que o Governo terá de palavra pela ordem.
arcar com essa mudança de sede. A Agência O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Nacional de Saúde sucede a atual Susep, que tem ExB a palavra.
toda sua estrutura, quadros técnicos e de O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.
funcionários instalados no Rio de Janeiro. Segundo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
informações, o próprio Ministro José Serra já Deputados, não faz um ano fui empossado Deputado
ponderou que é inviável a transferência de todos os Federal pela primeira vez, pelo PT do Rio de Janeiro.
funcionários do órgão para Brasrlia. E jamais esperava ter de dar tantas entrevistas,

Neste momento de crise que o PaIs atravessa. tantas explicações para justificar ato que não foi
esta Casa deve posicionar-se de modo a evitar mais praticado por nenhum de nós Parlamentares - ou
despesas para o Governo. Como cidadãos do Rio de seja, esta convocação extraordinária. Até porque, se
Janeiro, não podemos aceitar esse tipo. digamos. de dependesse única e exclusivamente de mim,
retaliação. uma vez que já tivemos o exemplo da preferiria estar em férias em Angra dos Reis; e
Agência Nacional do Petróleo. Numa reunião com o acredito que muitos aqui concordam comigo.
Presidente da ANP, pudemos ouvir o mesmo É preciso ir ao ceme da questão: o porquê das
argumento utilizado pelo Ministro da Saúde: é sucessivas convocações extraordinárias. Uma das
imposslvel o funcionamento da Agência em Brasrlia, razões está na forma pela qual o Presidente da
em virtude da ausência de técnicos na cidade. Além República administra este PaIs, reeditando medidas
de deixar registrado esse posicionamento, reitero que provisórias sucessivamente, contra o que travamos
a nossa bancada está unida no sentido de reverter muitas lutas nesta Casa.
essa situação. Faz-se necessário que a Câmara dos

Sr. Presidente, aproveito esta oportunidade Deputados tome a coragem de restabelecer suas
para também fazer um comentário. Desde o inIcio da prerrogativas fundamentais, entre as quais não pode
convocação extraordinária, a grande maioria dos incluir a de homologar as medidas provisórias
Deputados que utilizaram a tribuna se solidarizaram editadas pelo Presidente da República. O PaIs deve
com os funcionários públicos e demais trabalhadores ser administrado por meio de projetos de lei oriundos
brasileiros que estão sem aumento de salários desde de profundos debates. em vez dessa aberração que é
1995. É preciso que o Congresso Nacional firme a edição de medida provisória a cada 48 horas. Basta
posição no sentido de não aceitar os aumentos que a edição de uma medida provisória, segundo consta
vêm ocorrendo no PaIs enquanto não houver o na Constituição, para que o Congresso seja
incremento também dos salários, sob pena de deixar automaticamente convocado extraordinariamente.
a classe trabalhadora viver dias de terrlveis Com isso. sobre esta-Casa pesa a culpa por um
angústias, com endividamento crescente. ato que não depende apenas de nós. A solução está

Hoje a grande maioria da população brasileira em termos a coragem de regulamentar o uso abusivo
vive no vermelho, paga juros altlssimos por utilizar o das medidas provisórias, a fim de restabelecer uma
cheque especial. Nao podemos continuar apenas das prerrogativas do Parlamento, ou seja, o poder de
falando; é preciso tomar atitudes concretas, para legislar. Do contrário, tomar-se-á uma casa
justificar a solidariedade manifestada nos discursos e homologatória da vontade do Presidente da
fazer justiça neste PaIs. Nos últimos cinco anos. tudo República.
aumentou no Brasil, Sr. Presidente, embora o Para terminar, faço um apelo ao Governo. Neste
Governo diga que há estabilidade monetária. Só os ano, logo após as enchentes que afetaram. e muito, o
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sul fluminense, o Presidente da República foi colocar aparece um novo, sem que um metro daquel~ rodovia
o pé na lama, conforme noticiou a imprensa. Ocorre tenha sido duplicado. Tanto na Nova Dutra quanto na
que não basta colocar o pé na lama ou visitar as rodovia que corta a minha região, esses problemas
comunidades que passaram por aquele drama - e penalizam financeiramente os usuários, sem os
não foi afetado s6 o Estado do Rio de Janeiro, mas resultados concretos prometidos quando da
também São Paulo, principalmente o Vale do privatização.
Parafba, e o s~1 de Minas Gerais -; é preciso agir no Estamos aqui como fiscalizadores. Pude ver
sentido de socorrer esses municfpios, essas vitimas pessoalmentel o que aconteceu na Rodovi81 Nova
da tragédia provocada pelas chuvas. Dutra. Repito: a exemplo de milhares de usuários,

A população espera agilidade por parte dos passei doze, quatorze, dezoito horas naquel21 rodovia
seus Governantes. Os pollticos locais e as entidades sem o atendimento necessério prometido. Isso
representativas precisam de apoio para reerguer a porque as promessas nã!o foram cumpridas ou
economia de seus municlpios e dar condições cobradas concretamente no processo de
normais de vida a milhares e milhares de cidadãos privatizaçao.
que ainda se encontram à espera desse socorro. Cabe a nós, Deputados, voltar a esse debate.

Era o que tinha a dizer. Não s6 responsabilizarmos a natureza pelos
A SRA. IARA BERNARDI - Sr. Presidente, desastres, pelos prejurzos' dos usuários, mas

peço a palavra pela ordem. cobrarmos, de fato, até porque est81remos debatendo
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. os novos processos de privatizaçao das rodovias

Ex" a palavra. federais anunciados pelo Ministro Eliseu Padilha.
A SRA. IARA BERNARDI (PT - SP. Pela Era o que tinha a dizer.

ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, O SR. PEDRO lJllIL~Oi\l- Sr. Presidente, peço
destaco neste momento o debate que a Câmara dos a palavra pela ordem.
Deputados tem de retomar nas Comissões sobre a O SR. PRESIDEi\lTE (Michel Temer) - Tem V.
privatização das rodovias. O Estado do Rio Grande Ex" a palavra.
do Sul, por exemplo, já iniciou a revisão das O SR. PEDRO \i1fIL~O~ (PT - GO. Pela ordem.
concessões das rodovias estaduais feitas nas Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Sra.
administrações anteriores. Deputados, esta Casa deu ontem um exemplo ao

No final do ano passado passei pela Rodovia incluir a moradia entre os direitos sociais constantes
Presidente Dutra e pude notar que muito ainda não foi da nossa Constituição. Mas, se não aprovarmos aqui
feito, ou seja, nenhuma medida de prevenção foi o primeiro projeto de iniciativa popular apresentado a
tomada. Todos sabemos que no·' mês de janeiro esta Casa, que trata da constituição do Fundo
ocorrem chuvas e enchentes, mas o serviço de Nacional da Habitaç~o Populalr, esse direito socialI
contenção das encostas não foi realizado. ficará na teoria. E se n~o aprovarmos aqui também o
Divulgam-se agora os compromissos que deveriam Estatuto das Cidades, esse princfpio, de autoria do
ter sido assumidos pelas empresas concessionárias. Senador Mauro Miranda, de Goiás, incluldo ontem na
O Diretor da rodovia Nova Dutra declarou hoje, em Constituição Federal, ficarál igualmente na teoria.
entrevista na televisão, que a contenção de encostas Apelo para V. ~, Sr. Presidente, no sentido de
não é sua responsabilidade, porque chuvas e quedas que inclua nal pauta de votaçao o projeto do Fundo
de barreiras são fatos da natureza, dizem respeito a Nacional da Habitação Popular e o projeto do
Deus. Estatuto das Cidades. O Deputado Professor

Como disse, a exemplo de milhares de pessoas, Luizinho e a Deputalda Iara Bernardi, da Comissão de
passei por dificuldades imensas. Para chegar ao Rio Desenvolvimento Urbano e Interior, juntamente com
-de Janeiro, eram gastas doze, quinze ou dezoito outros Parlamentares, têm-se empenhsdo no debate
horas. Tais dificuldades revelam os resultados dessas do projeto do Estatuto das Cidades.
concessões: o interesse do usuário não foi priorizado, Essa não é uma luta somente do Partido dos
embora seja aquele que realmente utiliza as Trabalhadores, é uma luta de todos aqueles que
estradas, beneficiando-se somente as entendem que a moradia é fundamental para a
concessionárias. famllia, para o desenvolvimento do Brasil, para Sl

Na minha regi~o, Sorocaba, o mesmo acontece geração de emprego, para o saneamento, para a
em relação ã privatização da Rodovia Raposo garantia de condições dignas de vida pSlraI ~

Tavares. Proliferalm os pedágios; da noite para o dia população brasileira.
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Há trinta anos Unhamos 70% da população O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
brasileira no meio rural; hoje, entre 80% e 82% dos Exa a palavra.
brasileiros estão nas cidades. As metrópoles crescem O SR. LUIZ CARLOS HAULV (PSDB - PRo
cada vez mais, e a moradia tem de ser um elemento Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
fundamental para a vida humana e para o Sras. e Srs. Deputados, na prática, respeitando as
desenvolvimento do Brasil, neste século XXI, neste considerações sobre o milênio, começamos o novo
iniciado terceiro milênio. milênio neste ano 2000, porque o que vale mesmo é o

Sr. Presidente, o apelo que faço a V..Exa é no número. E este ano o Congresso Nacional e esta
sentido de que possamos dar continuidade ao que foi Casa têm a missão histórica de concluir as reformas
iniciado ontem, quando aprovamos o projeto do que precisamos apresentar ao povo brasileiro.
ilustre Senador Mauro Miranda, determinando a Já por diversas vezes tenho dito da tribuna
moradia um direito social. Precisamos agora aprovar desta Casa que o Brasil durante muitas décadas
o projeto do Fundo Nacional da Habitação Popular, adotou um modelo econômico - e ainda adota parte
para gerar recursos para investimentos nas áreas de dele - que é um misto de comunismo e de
habitação e de saneamento e para a melhoria das capitalismo, sendo que conseguiu a proeza de ter o
condições das nossas cidades. Por isso precisamos que há de pior em cada um deles. Por isso, temos um
aprovar também o projeto do Estatuto das Cidades, modelo econômico perverso, com resultados sociais
apreciado e recomendado em recente conferência terrrveis, e que produziu milhões de pessoas pobres e
sobre as cidades, realizada nesta Casa e presidida miseráveis.
pelo ilustre Deputado Inácio Arruda. Nós, sociais-democratas, estamos tentando

Faço este apelo para que possamos responder mudar esse modelo com paciência, com tolerância,
ao movimento popular - à Central dos Movimentos sob o regime democrático, para implantar a
Populares, ao Movimento de Luta pela Moradia, às verdadeira social-democracia no Brasil, de forma a
associações de moradores, à Confederação Nacional que possamos ter as virtudes do capitalismo e as
das Associações de Moradores -, que tem como virtudes do socialismo.
meta a construção de casas populares, com a Na verdade, pretendemos que o Estado
aprovação do Fundo Nacional junto com a aprovação brasileiro seja um Estado social, que proveja
dessa emenda que considera a moradia como um educação, saúde, segurança e assistência social
direito social. para toda a população carente e que também seja

Nós já aprovamos aqui o primeiro projeto de forte, por meio do seu poder de polrcia, no controle
iniciativa popular, no ano passado, estabelecendo dos abusos cometidos contra a ordem econômica,
regras para as disputas eleitorais, apresentado pela contra a .economia popular, como os monopólios, os
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, pela cartéis, os trustes, os dumpings e todas as formas de
Comissão de Justiça e Paz. Mas o primeiro projeto manipulação que atuam contra o interesse da
apresentado, que foi aprovado agora na Comissão de população brasileira e da economia de mercado livre.
Desenvolvimento Urbano e Interior, relatado pelo nobre Esse Estado que lutamos para construir
Deputado Or. Evilásio, foi o da constituição do Fundo necessita das reformas que estamos fazendo, como a
Nacional da Habitação Popular. É preciso que esse reforma tributária, a administrativa, a previdenciária, a
projeto venha a plenário, para garantirmos recursos do Estado e também da privatização das empresas
para a construção de casas populares no Brasil. sob seu controle que atuam em atividades que não são

Também importante, Sr. Presidente, é a o seu papel. Assim, faremos com que ele se dedique
aprovação do Estatuto das Cidades, que, já há mais realmente às funções do Estado social a que me referi.
de sete anos, percorre os caminhos das Comissões A infra-estrutura básica - estradas, rodovias, ferrovias,
nesta Casa. É hora de submetê-lo ao Plenário. hidrovias, energia elétrica, telecomunicações - deve

Aprovando esses dois projetos, estaremos ser viabilizada por meio da iniciativa privada.
criando uma polltica de habitação popular para o O Estado que nós lutamos para melhorar ainda
Brasil, devolvendo aos brasileiros a esp,erança e a hoje tem caracterrsticas remanescentes do Estado
expectativa da casa própria. É esse o nosso apelo a caótico e negativo, pois acumulou, durante décadas,
V. Exa, Sr. Presidente, e aos nobres pares, por uma o ranço e o vicio do que há de pior no socialismo e no
polltica nacional de habitação popular. capitalismo.

O SR. LUIZ CARLOS HAULV - Sr. Presidente, Hoje, por exemplo, o Estado brasileiro - União,
peço a palavra pela ordem. Estados e Municlpios - ainda gasta mais do que
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arrecada. E cada vez que age assim o Estado precisa definida sobre o funcionamento do Congresso
emitir moeda. Para isso, precisa pagar juros. E cada Nacional. Por isso, sou contra qualquer modificação
vez que ele emite mais moeda, mais aumenta o na forma de edição de medida provisória.
estoque da drvida e cria divida nova, referente àquilo O Governo atual tem de governar como
que gasta a mais. Assim, vai gerando esta situação governaram todos os Presidentes dê] República
que vivemos hoje no Brasil. brasileiroi3: com liberdade para editar medida

Gastamos 4% a 5% além do que arrecadamos. provisória. Antes da medida provisória, havia o
Falo em 40, 50 bilhões de reais a mais de gastos do decreto-lei. Agora, a alternativa que está sendo
Governo. E para cobrir esse valor, ele tem de tomar apresentada, sem dúvida, é o estrangulamento do
emprestado na sociedade, competindo com o crédito Executivo. Estão enganados aqueles que pensam
das pessoas ffsicas e das jurldicas. Quer dizer, o que o Legislativo se vai fortalecer. O que vai
Estado toma emprestado recursos na sociedade, acontecer é o entupimento da pa~ta, criando-se uma
internacionalmente, competindo com o empresário situação extremamente desconfortável. O Congresso
que precisa tomá-lo. É por isso que os juros no Brasil Nacional terá matéria, mas não terá como decidi-Ia,
são tão elevados. pois muitas delas não podem ser decididas na hora.

Tudo isso porque quero dizer que as reformas AI é que está o problema central.
que estamos fazendo visam diminuir os custos do Recebemos, agora há pouco, a proposta do
Estado. Precisamos de um Estado com bons Governo sobre a reforma tributária. É a sétima versão
funcionários, funcionários públicos aplicados nas - estamos analisando-a. Há meses, a Casa e a
áreas essenciais, tanto na União, quanto nos Estados Comissao estão preparadas.
da Federação e Municrpios. Devemos remunerá-los Desta vez, eu, como Vice-Uder do Governo,
bem, mas não podemos gastar mais do que afirmo que o atraso na reforma tributária não se
arrecadamos - e quero falar da folha de pagamento, deve nem à Câmara dos Deputados, tampouco à
do custeio da máquina pública, do serviço público, das Comissão da Reiorma Tributária. Deve-se ao
obras públicas, do investimento e do serviço da divida. desentendimento entre o Poder E}{ecutivo Federal e

Portanto, somos favoráveis às reformas. Hoje, por os Governadores. i\lós s81bemos o que queremos:
exemplo, será votado o DRU, que é a desvinculação de um sistema tributário enxuto, simples, funcional,
receitas do Orçamento da União. Por que o Governo com poucos impostos; impostos clássicos,
precisa disso? Porque a estrutura legislativa caótica conhecidos não só no Brasil, mas universalmente,
que ainda impera no Brasil cria problema de execução que vão gerar a receita necessária e acabar com a
orçamentária para o Governo. Por isso, somos insana e imoral guerra fiscal que aindôl existe no
favoráveis à aprovação do DRU, ou do FEF- que são a Brasil.
mesma coisa - , par:a que se dê a desvinculação dos Eram essas as minhas palavras, Sr. Presidente.
recu~~s o~mentános, a fim de que o Governo possa O ~~ FER"I" I.\ID"" F~II"!lIl"!l"" _ S P id t
administrar livremente seus recursos. ~n. 1'\1M.I\l u ~I'i.'.I'i.'.U r. res en a,

peço a palavra pela ordem.
Por outro lado, no que se refere à questão da !\ •

medida provisória, fui o único, na Câmara, a votar contra O SR. PRESIDE.\lTE (Michel Temer) - Tem
a aprovação de qualquer modificação na forma de V.Exa. a palavra.
edição de medida provisória, em função da O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela
govemabilidade e do funcionamento do Parlamento ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
brasileiro. Se mexermos na questão de edição de quero registrar indicação de minha autoria dirigida
medida provisória, teremos de levar em conta que mais ao Sr. Ministro da Justiça, José Serra, que sugere a
da metade das medidas provisórias e das leis brasileiras adoção de medida administrativa que determine a
deveriam ser matérias de decreto, e não de lei. Esse é inclusão, no Sistema de Vigilância Sanitária, de
um problema importante e grave, porém não-resolvido ocorrências das intoxicações por agrotóxicos.
com a aprovação dessa emenda constitucional. INDICAÇÃO A QUE SE REFERE O

Afirmo: se votarmos o projeto do jeito que está ORADOR:
aqui na Casa, o Parlamento brasileiro pára, porque as "o ~
sessões do Congresso Nacional não têm método. A INDICA(?AO M DE '1'1 DE JÂI\lEIRO DE 2000
Câmara funciona bem, assim como o Senado, mas o (Do Sr. Fernando Ferro)
Congresso funciona na medida do necessário. Quer ~ug~i"e 51 Gldo~~o d~ nu:didal ad-
dizer, não há um método ou uma organização mirii~tl6lti,,~ que det~m'iiniID ~ ifielu~io, fiO
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Sistema de Vigilância Sanitária, de ocor- evoquei um trabalho que estou elaborando há alguns
rências das intoxicações por agrotóxicos. anos, que devo lançar neste ano, sobre a estrutura de

Excelentrssimo Senhor Ministro da Saúde, um Ministério da Habitação, que nos faz falta neste

Como é do conhecimento de Vossa Excelência PaIs.
o Brasil é tido como um dos maiores consumidores A habitação é uma questão fundamental para a
mundiais de agrotóxicos devido ao uso intensivo organização da famflia, para a saúde, para a
desses produtos na agricultura brasileira. organização urbana; enfim, é uma das vertentes da

Pesquisas mostram que a utilização periódica e infra-estrutura de uma sociedade, de um povo, de um
indiscriminada de agrotóxicos provocam danos à PaIs, sobretudo nos grandes centros urbanos, que
saúde mesmo quando identificados a tempo e merecem um tratamento prioritário do Governo no
corretamente. que se refere às polfticas sociais, de modo que acho

Recentemente, a Agência de Proteção muito pouco o que se aprovou ontem aqui.
Ambiental dos EEUU - EPA - anunciou que baniu Não basta apenas constar da nossa Carta
uma classe de pesticidas que tem como princIpio Magna ou ser uma questão escriturai o direito à
ativo a substância Paration Metil dado seu altrssimo habitação. O que é necessário, sim, são poUticas
risco para a saúde da população. sociais que priorizem os investimentos na área social,

Os dados relativos a contaminação da sobretudo da habitação, que envolve investimentos
população por exposição a agrotóxicos no Brasil de infra-estrutura: tratamento de água e esgoto;
ainda carecem de melhor sistematização na coleta da tratamento do lixo, que geramos cada vez mais nas
informação e de análises mais severas de forma a grandes cidades; preservação dos mananciais,
subsidiar poUticas e programas públicos. praias e rios etc.

Na maioria dos estados e municlpios brasileiros Não basta apenas a construção da habitação. É
o registro - notificação e investigação - das preciso que esta seja completa e provida de tudo o
intoxicações por agrotóxicos não se constitui objeto que carece, para que venha a ser um bem social, um
dos sistemas de vigilância epidemiológica elou elemento de estruturação do PaIs, da organização
sanitária, ficando a notificação dos fatos à critério (e urbana e, enfim, da organização da famr1ia, que é a
conhecimento) dos profissionais da área. célula mais importante para a sustentação da Nação

Sei que Vossa Excelência vem estimulando os e formação do PaIs.
servidores dessa Pasta a desenvolverem estudos, Desse modo, Sr. Presidente, espero muito mais
pesquisas e trabalhos no sentido de atenderem de desta Casa do que o que foi aprovado ontem no que
forma mais eficaz e eficiente a população. se refere à inserção na nossa Carta Magna do direito

Nesse escopo, reivindico a Vossa Excelência à habitação. O que temos que aprovar para futuro e o
que determine a inçlusão, no Sistema de Vigilância objetivo pelo qual esta Casa deve lutar é a priorização
Sanitária de ocorrêntia das intoxicações por de um plano de habitação, de uma poUtica de
agrotóxicos, tornando obrigatória o seu registro e habitação que contemple não somente as
notificação. necessidades brasileiras, mas que faça face ao

Certo da compreensão quanto a gravidade da desenvolvimento.
situação que a ausência dessas notificações A construção civil em si pode ser responsável
acarretam, conto com a ação de Vossa Excelência pelo desenvolvimento econômico em muitas
para a inclusão solicitada. vertentes: da indústria, do emprego e da geração de

Sala das Sessões, 11 de janeiro de 2000. - novos tributos; enfim, pode ser responsável pelo
Fernando Ferro - Deputado Federal, PT ~ PE. verdadeiro desenvolvimento sustentado.

O SR. JOÃO MENDES - Sr. Presidepte, peço a Era o que gostaria de registrar nesta tarde, Sr.
palavra pela ordem. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExB a palavra. Muito obrigado.

O SR. JOÃO MENDES (PMDB - RJ. Pela O SR. CLEMENTINO COELHO - Sr.
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Presidente, peço a palavra para uma questão de
Sras. e Srs. Deputados, nesta tarde, fiz uma reflexão ordem.
sobre o que se aprovou ontem aqui nesta Casa no O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
que se refere ao plano de habitação popular e ExB a palavra.



A Ordem do Dia deveria ter começado às 16h.
Já são quase 17h30min. Portanto, gostaria que V. Ex"
acatasse minha questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sabe V.
EXS, Deputado Clementino Coelho, que o objetivo da
Mesa é tentar obter o quorum, especialmente no
momento em que. estamos em convocação
extraordinária. Vou chamando os oradores. Se não
houver mais oradores para falar, e não houver mais
manifestações, encerrarei a Ordem do Dia.

O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXS a palavra.

O SR. RODRIGO MAIA (PTS - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho a esta tribuna nesta tarde para
tratar de dois temas relevantes. O primeiro diz
respeito à minha cidade, o Rio de Janeiro. No final do
ano passado, o Prefeito Luiz Paulo Fernandez
Conde, de forma arbitrária e injusta para com a classe
média carioca, aumentou o IPTU em até 115%, num
ano de recessão, em que essa classe foi a mais
atingida. Para minha surpresa, o Prefeito contou,
infelizmente, com apoio do Partido dos
Trabalhadores.

Os Vereadores do PT, à exceção de uma
Vereadora, que se ausentou, votaram junto com o
PFL por esse aumento abusivo em cima da classe
média.

Faço este pronunciamento para que fique
registrado nos nossos Anais que os Vereadores .da
cidade do Rio de Janeiro votaram pelo aumento do
IPTU e pelo achatamento salarial maior da classe
média carioca. Encabeçando essa lista, estão os
cinco Vereadores do Partido dos Trabalhadores, que
se acertaram com o PFL do Rio e votaram pelo
aumento desse imposto.

O outro assunto que abordo diz respeito ao que
li ontem no jornal Folha de S.Paulo sobre o acordo
do Governo Federal com o Governo de Pernambuco
em relação aos precatórios. É mais uma moeda
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O SR. CLEMENTINO COELHO (PPS - PE. podre, um papel podre, contra os quais tanto se lutou
Questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. nesta Casa. Até CPI existiu, para que fosse
Presidente, o § 3° do art. 82 do Regimento Interno diz: investigada a verdadeira história dos precatórios, e

§ 30 Não havendo matéria a ser agora o Governo Federal faz um acordo apenas para
votada, ou se inexistir quorum para beneficiar o Bradesco, responsável por mais de 70%

da divida do Estado de Pernambuco.votação, ou, ainda, se sobrevier a falta de
quorum durante a Ordem do Dia, o Sr. Presidente, vou encaminhar ainda hoje
Presidente anunciará o debate das matérias requerimento de informações, para que o Ministro da
em discussão. Fazenda, Sr. Pedro Malan, esclareça a esta Casa

sobre mais esse acordo obscuro, porque não
podemos ficar assumindo divida sem lastro. Esses
precatórios nào têm lastro, a divida não existia, e
mais uma vez quem vai pagar a conta é a população
brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. CLEMENTINO COELHO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Clementino
Coelho.

O SR. CLE~JlENTINO COELHO (PPS - PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a imprensa nacional tem
divulgado neste inicio de ano a retomada do ânimo do
Presidente da República, embalado por previsões
otimistas de crescimento econômico, de controle de
inflação e de melhoria da balança comercial. Dizem
até que o pior já passou, abrindo-se novo cenário
favorável às hostes governistas.

Entretanto, já encerramos um ciclo de quatro
anos de mandato do atual Governo e já se cumpriu
mais um ano do seu segundo mandato sem que,
nesse perlodo de cinco anos, o reinado
tucano/pefelista produzisse ações efetivas em favor
da grande maioria do povo brasileiro. O saldo
apurado até o presente é desalentador. A estrutura
social do Pais permanece intocada, em frangalhos e,
mais grave, aponta para uma brutal concentração da
renda nunca antes vista na nossa história econômica.

A perpetuação dessa situação faz com que os
setores econômicos que sempre se beneficiaram dessa
situação não sejam afetados, repondo o atraso em no
vas bases, sem jamais extirpá-lo. Na década de 70,
ápice do modelo desenvolvimentista, tinha:-se a
expectativa, ou a ilusáo, de que a integração nacional
estava no horizonte brasileiro. Hoje, isso se desfez, e o
destino da maioria deixou de fazer parte das prioridades
da nossa tentativa de integração capitalista-globalizante.
Difunde a base governista a utopia do passlvel,
desnudando seu embotamento intelectual, renunciando
a qualquer projeto que insira imenso contingente da
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população brasileira entre aqueles que têm acesso aos uma Comunicação de Liderança, pelo Partido dos
bens básicos para a sobrevivência. Trabalhadores.

Passivamente, as elites brasileiras estão O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Como Llder.
subordinadas ao pensamento neoliberal patrocinado Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
pelas grandes potências. Não alimentam qualquer Deputados, ocupo a tribuna para fazer, em nome da
perspectiva de desenvolvimento nacional, ficando a bancada do PT, uma Comunicação de Liderança
reboque dos ditames de Washington. Com a abertura sobre assunto que está sendo discutido nesta Casa e
econômica indiscriminada e irresponsável, a nos meios de comunicação, a emenda constitucional
não-alocação de recursos ao desenvolvimento que limita o uso de medidas provisórias. Ontem,
tecnológico, aos programas de desenvolvimento re- também pela Liderança, referi-me a esse tema.
gional e aos programas de compensação social, Por iniciativa do Presidente da Câmara e do
experimentamos a inserção do Brasil no mercado Senado, a citada emenda foi inclulda na pauta da
internacional como mero comprador de bens de convocação extraordinária, contrariamente aos
consumo e local favorável à exploração de nossas desejos do Palácio do Planalto - justiça seja feita aos
riquezas, cujos lucros aqui auferidos são remetidos Presidentes da Câmara e do Senado.
praticamente na sua totalidade ao exterior, O projeto é razoável, objeto de consenso na
agravando nosso balanço de pagamentos e gerando Câmara e no Senado. Sucintamente, garante 60 dias
graves problemas econômicos e sociais. para uma edição, prorrogáveis por mais 60 dias, num

Apesar do horizonte obscuro, deposito a minha total de 120 dias. Além disso, assegura que o
confiança no Brasil e em nosso povo. Alimento o sonho Congresso delibere sobre a matéria em até 45 dias.
da alteração dos rumos da poHtica atual, O Presidente da República, por decreto, pode
restabelecendo-se o império da legalidade e legitimi- legislar sobre matéria administrativa que não crie
dade a que devem estar vinculados todos os homens despesa, mas não pode usar o critério de urgência e
públicos. A pontuação máxima disso é estabelecer um relevância, como faz hoje, de maneira indiscriminada.
limite à edição das medidas provisórias, e assim Existe vedação material para o uso de medidas
restaurar e devolver o poder que foi usurpado desta provisórias.
Casa e destes Parlamentares, ou seja, de legislar, fazer O Governo, Sr. Presidente Michel Temer, por
as leis em sintonia com a maioria do povo brasileiro. meio de sua Liderança e do PSDB, principalmente,

Desejo que os atos do Governo Fernando quer impedir a votação dessa matéria na convocação
Henrique Cardoso não só estejam de acordo com a extraordinária, por isso pediu vista na Comissão de
nossa Carta Magna, mas também que venham ao Constituição e Justiça, que ia dar parecer pela
encontro das justas aspirações da maioria de nossa admissibilidade. O PSDB e a Liderança do Governo,
gente, do nosso povo. na reunião de LIderes, junto com V. Ex&, adotaram a

Apoiados nessa fortaleza - legalidade e postura de não aceitar negociar outros itens da pauta,
legitimidade -, exigiremos a inversão do modelo aprovando a emenda do jeito que ela veio do Senado.
econômico vigente, que já começa a ser repensado Insisto em dizer que votar como foi no Senado
pelos próprios LIderes governistas. Aqui, na semana Federal significa que haveria tempo para se votar a
passada, o Llder do PFL conclamou seus pares e emenda durante a convocação. Repito: esta
disse que o modelo de privatização tem de ser convocação só está ocorrendo por causa da medida
repensado, tem de ser modificado, porque o que foi provisória do dia 31 de dezembro, que forçou o
implantado até agora só prejulzo, desemprego e san- Congresso a reunir-se no dia 5. Se tivéssemos votado
gria de recursos produziu para a população brasileira. todos os itens da pauta, o Congresso seria
Precisamos fazer a inversão do modelo econômico convocado a reunir-se somente no dia 20 de janeiro,
vigente, para obtermos a consagração do ideal do porque 79 MP seriam reeditadas no dia 15 deste mês,
bem comum e o reconhecimento da primazia dos fins esta é a verdade.
sociais no planejamento do Estado, que deve ter Vou dar um exemplo aos colegas. Está
como suas responsabilidades fundamentais a tramitando no Congresso a medida provisória dos
segurança de nossos cidadãos e o controle das bingos, que trata do financiamento dos times de
forças de mercado e seus excessos. futebol e da transmissão dos jogos pela televisão.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Pergunto: isso é objeto de medida provisória? Por
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo que não fazemos um debate da lei com audiência

a palavra ao nobre Deputado José Genolno, para pública, convidando os canais de televisão



Meu objetivo é votar a emenda ainda nesta
convocação e~raordiMria, tall como pleiteiam o U
der José Genofno e os demais Uderes nestaJ Casa,
que pretendem ver, muito adequadamente, uma li
mitação no uso daJs medidas provisórias.

Faço este esclarecimento para que nSlo haja
dúvida quanto à manifestação desta Presidência no
tocante à limitação das medidas provisórias.

VI - O~DEí:Jj DO DIA

Sabem V. Exas. que esse tema fez palrte da
chamada Agenda Positiva, que esta Casa lançou no
mês de março do ano passado, ao lado da reforma
tributária e da reforma do Judiciário. Todas essas
matérias avançaram.

Apenas para esclarecim~nto do Plenário, devo
ressaltar que s6 trarei para a Ordem do Dia essa
matéria se tiver a convicção de que teremos os 308
votos necessários para aprová-Ia. Já ai aprovamos
numa primeira vez, por unanimidade, àJ~}{ceçao do
voto de um ilustre Psrlamentar. A matéria foi apro
vada posteriormente no Senado Federal e retoma a
esta Casa. N§lo podemos correr o risco de trazê-Ia
para votação irresponsavelmente. Só o faremos no
momento em que, discutindo com os Srs. LIderes,
verificarmos que ela poderá ser aprovada.
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interessados, os presidentes de times, os bancos que ver o Congresso novamente convocado
estão financiando o esporte? extraordinariamente. Não quero esse desgaste para

Sr. Presidente da Câmara, a bancada do PT o Congresso.
tomou uma decisão: vamos fazer tudo para apreciar Não basta dizer que quer limitar a edição de
durante esta convocação a proposta de emenda à medidas provisórias, é preciso votar o projeto do
Constituição J que limita a edição de medidas Senado, que é igual ao da Câmara, um projeto
provisórias. Vamos discutir com os Lideres de razoável para qualquer Poder Executivo, que não
oposição - do PCdoB, do PSB, do PDT, do PPS, do ficará com as mãos atadas.
PV - uma posição comum sobre essa matéria e A Câmara dos Deputados, Presidente Michel
queremos debater também com os demais Temer-eV. Exa é autor de uma emenda, assim como
Deputados, independentemente de partido. o DepL!tado Alberto GoldmBln, o ex-Deputado

Da tribuna da Câmara dos Deputados, quero Roberto Magalhães, do PFL, e Deputados do PT -,
dizer que o Presidente do Senado Federal afirmou a tinha de transformar esse projeto numa grande
esta Liderança que quer limitar a edição de medidas conquista, numa afirmaçao desta Casa da sua
provisórias. Pergunto: qual é a posição da Liderança do relação com o Poder Executivo.
PFL em relação ao projeto aprovado no Senado? Já se Muito obrigado, Sr. Presidente.
conhece a posição das Lideranças do Governo e do O SR. PRESIDE~TIE (iltlichel Temer) _
PSDB, mas não sabemos, oficialmente, como se Comunico ao Plenário, tal como fiz na reunião de
posicionam as Lideranças do PMDB e do PFL sobre o Lideres realizada hoje pela manhã, que nesta Casa,
mérito da proposta de emenda à Constituição aprovada por dever institucional, eXaltamente para prestigiar o
por unanimidade nesta Casa e no Senado Federal. Poder Legislativo, ninguém usará a barriga _ e

Digo isso, Sr. Presidente, porque nossa bancada aproveito a expressão do Llder José Genofno - para
está determinada a procurar entidades da sociedade impedir a votação da proposta que Iimital a edição de
civil para fazer uma campanha poHtica pela limitação medidas provisórias.
da edição de medidas provisórias. O projeto é
institucional. É do Parlamento, Câmara dos Deputados
e do Senado Federal, e não do Executivo. Nasceu e foi
negociado na Câmara dos Deputados, tendo sido
aprovado por unanimidade nesta Casa. É lamentável
deixar de aprovar nesta convocação uma proposta de
emenda que recupera as prerrogativas do Congresso
Nacional e estabelece uma relação de parceria com o
Executivo, sem subserviência do Parlamento.

Para nós, Sr: Presidente, a limitação da edição
de medida provisória é prioridade. O texto aprovado
pelo Senado é o limite razoável para uma negociação.
Esse projeto deve exigir uma ofensiva da sociedade,
desta tribuna e das Comissões desta Casa. Não
queremos encerrar a convocação, no dia 15 de
fevereiro, sem deliberação sobre essa importante
matéria.

Não se trata de um projeto do PT, repito. O PT
votou contra as medidas provisórias na Constituinte.
Nós querfamos um projeto mais rigoroso, uma
limitação maior, mas esse projeto é o limite, é a média
da negociação feita na Câmara e no Senado.

Sr. Presidente, para nós esse é o ponto número
um, a prioridade, a matéria que deveria encabeçar a
pauta desta convocação. Vamos lutar no Congresso
e junto à sociedade para que a limitação de medidas
provisórias não seja, mais uma vez, empurrada com a
barriga e não corramos o risco, daqui a um ano, de
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PRESENTES OS SEGUINTES SRS. Sérgio Barros
DEPUTADOS: Zila Bezerra

Partido Bloco Presentes do Acre: 5

PSOB
PFL

RORAIMA

Airton Cascavel PPS
Elton Rohnelt PFL
Luciano Castro PFL
Luis Barbosa PFL
Robério Araújo PL
Presentes de Roraima: 5

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PUPST/PSL

Átila Lira
B.Sá
Ciro Nogueira

TOCANTINS

AntOnio Jorge PTS
Darci Coelho PFL
Freire Júnior PMOB
João Ribeiro PFL
Osvaldo Reis PMOB
Pastor Amarildo PPB
Presentes de Tocantins: 6

MARANHÃO

Antonio Joaquim Araújo PPB
Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Gastão Vieira PMDB
José Antonio PSB
Mauro Fecury PFL
Neiva Moreira POT
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMOB
Remi Trinta PST
Sebastião Madeira PSOS
Presentes do Maranhão: 13

CEARÁ

Adolfo Marinho PSOB
Almeida de Jesus PL
Antonio Cambraia PSDB
Antônio José Mata PMOB
José Linhares PPB
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMOB
Moroni Torgan PFL
Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSOB
Ubiratan Aguiar PSOB
Vicente Arruda PSDB
Presentes do Ceará: 13

PIAuí

PSDB
PSOB
PFL

PUPST/PSL

AMAPÁ

PPB
PTB
PSOB
PMOB
PFL

IIdefonço Cordeiro
João Tota
José Aleksandro

Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Fátima Pelaes
Jurandil Juarez
Sérgio Barcellos
Presentes do Amapá: 5

PARÁ
PSOB
PMOB
PPB
PMOB
PTB
PSDB
PTB
PFL
PSOB

Anivaldo Vale
Elcione Barbalho
Gerson Peres
Jorge Costa
Josué Bengtson
Nilson Pinto
Renildo Leal
Vic Pires Franco
Zenaldo Coutinho
Presentes do Pará: 9

AMAZONAS
Arthur Virgllio PSDB
Francisco Garcia PFL
José Melo PFL
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Presentes do Amazonas: 6

RONDÔNIA
Agnaldo Muniz POT
Confúcio Moura PMDB
Eurrpedes Miranda POT
Nilton Capixaba PTB
Presentes de Rondônia: 4

ACRE
PFL
PPB
PFL
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RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB
Betinho Rosado PFL
Henrique Eduardo Alves PMDB
Iberê Ferreira PPB
Laire Rosado PMDB
Lavoisier Maia PFL
Múcio Sá PMOB
Presentes do Rio Grande do Norte: 7

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

BAHIA

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

SERGIPé

PSDB
PPB
PMDB
PSOB
PSB

MINASGEMI$

PSOB
pi'vmB
PFL
PL
PFL
PSOB
PSOB

Augusto Franco
Cleonâncio Fonseca
Jorge Alberto
José Teles
Pedro Valadares
Presente51 de Sergipe: 5

Aroldo Cedraz
Claudio Cajado
Francistônio Pinto
Geddel Vieira Lima
Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
João Almeida
João Leão
Jonival Lucas Junior
José Lourenço
José Rocha
José Ronaldo
Jutahy Junior
Laur Lomanto
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mário Negromonte
Nelson Pellegrino
Nilo Coelho
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Pedro lrujo
Reginaldo Germano
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Yvonilton Gonçalves
Presente$ d~ Billhi~: 27

Regis Cavalcante PPS
Presentes de AI2Jgo2ls: a

Ademir Lucas
Antônio do Valle
Aracely de Paul21
Cabo Júlio
Carlos Mellas
Custódio Mattos
Danilo de Castro

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PUPST/PSL

PUPST/PSL
PUPST/PSL

PFL
PMDB
PFL
PMDB

PARAfBA

PFL
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PFL
PPB
PSDB
PSDB

Heráclito Fortes
João Henrique
Paes Landim
Themfstocles Sampaio
Presentes do Plau[: 7

Adauto Pereira
Armando Abflio
Carlos Dunga
Damião Feliciano
Domiciano Cabral
Efraim Morais
Enivaldo Ribeiro
Inaldo Leitão
Ricardo Rique
Presentes da Paraíba: 9

PERNAMBUCO

AntOnio Geraldo PFL
Armando Monteiro PMDB
Carlos Batata PSDB
Gonzaga Patriota PSB
Inocêncio Oliveira PFL
Joaquim Francisco PFL
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PFL
Luciano Bivar PSL
Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus PST
Pedro Eugênio PPS
Severino Cavalcanti PPB
Presentes de Pernambuco: 13

ALAGOAS

PSB
PSDB
PL
PST
PMDB

Givaldo Carimbão
Helenildo Ribeiro
João Caldas
Luiz Dantas
Olavo Calheiros
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PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PUPsr/PSL

PUPST/PSL

Eber Silva PDT
Eduardo Paes PTB
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves PTB
Francisco Silva PST PUPST/PSL
lédio Rosa PMDB
Jair Bolsonaro PPB
João Mendes PMDB
José Carlos Coutinho PFL
Laura Carneiro PFL
Lurs Eduardo PDT
Luiz Ribeiro PSDB
Luiz Salomão POT
Mattos Nascimento PST PUPST/PSL
MiMam Reid PDT
Miro Teixeira POT
Pastor Vadeei Paiva S. Parto
Paulo Baltazar PSB PSB/PCdoB
Paulo Feij6 PSDB
Roberto Jefferson PTB

PSB/PCdoB Rodrigues Maia PTB
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Vivaldo Barbosa POT
Wanderley Martins PDr
Presentes do Rio Janeiro: 36

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Aldo Rebelo PCdoB
Aloizio Mercadante PT
André Benassi PSOB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Kandir PSDB
Amaldo Madeira PSOB
Ary Kara PPB
Bispo Wanderval PL
Celso Russomanno PPB
Corauci Sobrinho PFL
Cunha Bueno PPB
De Velasco PST
Delfim Netto PPB
Or. Evilásio PSB
Dr. Hélio PDT
Duilio Pisanheschi PTB
Edinho Araújo PPS
Eduardo Jorge PT
Emerson Kapaz PPS

RIO DE JANEIRO

PPB
PFL
PSDB
PFL
PPS
PT
PDT
PSDB
PSDB
PSDB

Alcione Athayde
Aldir Cabral
Alexandre Santos
Arolde de Oliveira
Ayrton Xerêz
Carlos Santana
Celso Jacob
Coronel Garcia
Oino Fernandes
Dr. Heleno

Edmar Moreira PPB
Eduardo Barbosa PSDB
Fernando Diniz PMDB
Glycon Terra Pinto PMDB
Ibrahim Abi-Ackel PPB
João Fassarella PT
José MilitA0 PSDB
Júlio Delgado PMDB
Lael Varella PFL
Lincoln Portella S. Parto
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Mário de Oliveira PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Odelmo Leão PPB
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues PMDB
Rafael Guerra PSOB
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PPB
Romeu Queiroz PSDB
Ronaldo Vasconcellos PFL
Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Walfrido Mares Guia PTB
Zaire Rezende PMOB
Presentes de Minas Gerais: 32

EspíRITO SANTO

Aloizio Santos PSOB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
Magno Malta PTB
Marcus Vicente PSDB
Nilton Baiano PPB
Ricardo Ferraço PSDB
Rita Camata PMDB
Presentes do Espírito Santo: 8
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Barbosa Neto
Euler Morais
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan

SA~YM CÀTArtlí\l~

Edinho Bez PMDB
Fernando Coruja POT
Gervásio Silva PFL

Hugo Biehl PPB
João ivlatos Pi\ljDB

João Pizzolatti PPB
José Carlos Vieira PFL
Pedro Bittencourt PFL
Raimundo Colombo PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente C8lropreso PSDB
P..~~~ni;~m dl:;> $@lniG.l C@ligJí"ii'i~: ~2

~J1ATO G~O$SO DO $UL

Marçal Filho PiVlOB
MarisSl Serramo PSDB
Nelson Trad PTB
Pedro Pedrossian PFL
Waldemir i\iloka PMDB
Pr~~~mt~~ de rJ1~i:o Glro~~o do 8iul: ~

PARANÁ

Affonso Camargo PFL
Alex Camziani PSOB
Gustavo Fruet PMDB
Iris Simões PTB
Ivanio Guerra PFL
José Borba PMDB
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly PSDB
Max Rosenmann PSDB
Moacir iViicheletto PMDB
Nelson Wleurer PPB
Odllio Balbinotti PSDB
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Pí"~@~i'it@~ do P@li'G.li'i[}: i4

Fernando Zuppo PDT
Gilberto Kassab PFL
Jorge Tadeu Mudalen PiV1DB
José Genolno PT
José (ndio PMDB
José Roberto Batochio PDr
JlIlio Semeghini PSDB
Lamartine PoseUa PMOB
Luiz Antonio Fleury PTB
Marcos Cintra PL
Michel Temer PfulDB
Moreira Ferreira PFL
Nela Rodolfo Pi\JIDB
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PFL
Paulo Kobayashi PSOB
Ricardo Izar PMOB
Robson Tuma PFL
Rubens Furlan PPS
Sampaio Dóris PSDB
Sflvio Torres PSDB
Valdemar Costa Neto PL
Wagner Salustiano PPB
Zulaiê Cobra PSOB
Presentes de São Paulo: M

llilATO GRO~~O

Celcita Pinheiro PFL
Uno Rossi PSDB
Murilo Domingos PTB
Pedro Henry PSOB
Ricarte de Freitas PSDB
Teté Bezerra PMDB
Wílson Santos PiV1DB
Presentes d~ Mato Gro$~o: i'

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz pedoB
Maria Abadia PSDB
Ricardo Noronha PílJlDB
Presentes do Distrito Fed~r~l: ~

GOIÃ$

P~J1DB

PMOB
PMOB
PSOB
PSOB
PSDB

PUPST/PSL

PUPST/PSL

PSB/PCdoB

Lúcia Vânia
Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Ronaldo Caiado
Pl\:)~~i'it~~ cb Gol&1$: 'Í~

PSDB
PilJ1DB
PMDB
PMDB
PT
PFL



Janeiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA OOS DEPUTADOS Quinta-feira 13 01555

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 333 Srs.
Deputados.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra. -

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Questão de
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
questão de ordem que formulo a V. Exs é sobre o
projeto de emenda constitucional da Desvinculação
de Receitas da União e tem de ser feita agora porque,
dependendo da resposta de V. EXU, teremos de
alterar o destaque.

O projeto de emenda constitucional trata a
desvinculação até o ano 2007. Existe uma emenda
que suprime do texto original essa desvinculação da
área da Previdência, mas se refere de 2000 a 2007. O
substitutivo reduz o per/odo de 2007 para um per/odo
menor, de cinco anos. A emenda constitucional que
destaquei refere-se não à data, mas a suprimir a
desvinculação da verba da Previdência.

Pergunto a V. Ex': considerando que o autor do
destaque, quando o fez ao texto original, referia-se a
2007 e que o substitutivo diminuiu o per/odo,
considerando que o destaque é para suprimir a
desvinculação da Previdência, essa emenda poderá

RIO GRANDE DO SUL continuar sendo destacada com emenda de

Airton Dipp PDT bancada?
Augusto Nardes PPB O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Será
Caio Riela PTB mantido o destaque, em vez de 2007 - pelo que
Cezar Schimer PMDB entendi da observação de V. EXU - para 2005.
Darcfsio Perondi PMDB O SR. JOSÉ GENOíNO - Agradeço a V. Exa o

esclarecimento.
Enio Bacci PDT
Fetter Júnior PPB O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai~se

PMDB
passar à apreciação da matéria que está sobre a

Germano Rigotto mesa e da constante da Ordem do Dia.
Henrique Fontana PpTpB O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)
Luis Carlos Heinze
Mendes Ribeiro Filho PMDB -1 -

Nelson Marchezan PSDB PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
Nelson Proença PMDB N° 8S-B, de 1999
Osvaldo Biolchi PMDB (Do Poder Executivo)
Paulo José Gouvêa PL PUPST/PSL

Votação, em primeiro turno, da
Synval Guazzelli PMDB Proposta de Emenda à Constituição nO
Telmo Kirst PPB 85-A, de 1999, que acrescenta o art. 76 ao
Waldir Schmidt PMDB Ato das Disposições Constitucionais
Waldomiro Fioravante PT Transitórias; tendo pareceres: da Comissão
Veda Crusius PSDB de Constituição e Justiça e de Redação pela
Presentes do Rio Grande do Sul: 20 admissibilidade, contra os votos dos

Deputados Sérgio Miranda, Geovan Freitas,
Júlio Delgado, Antonio Carlos Biscaia,
Geraldo Magela, José Dirceu, Marcelo
Déda, Ibrahin Abi-Ackel, Luiz Antonio Fleu
ry, Fernando Coruja, José Roberto
Batochio, José AntOnio e Bispo Rodrigues.
O Deputado Sérgio Miranda apresentou
voto em separado (Relator: Sr. Eujácio
Simões); e da Comissão Especial pela
aprovação desta, com substitutivo, e pela
admissibilidade e, no mérito, pela rejeição
das emendas nOs 1, 2, 3, 4, S, 6 e 7,
apresentados na Comissão. Apresentaram
votos em separado o Deputado Celso Jacob
e, em conjunto, os Deputados Sérgio
Miranda, Arlindo Chinaglia, Dr. Rosinha,
João Coser, Padre Roque e Pedro Eugênio.
Foram rejeitados os destaques nOs 1, 3, 4, 5
e prejudicado o de nO 2 (Relator: Sr.
Pinheiro Landim).

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
Passa-se à votação.

Para encaminhar a matéria contrariamente,
concedo a palavra ao Sr. Deputado Aloizio
Mercadante

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje, dia 12 de
janeiro, o Pars comemora - se essa é a palavra mais
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adequada - um ano do ataque especulativo que E de onde vêm os recursos que estêlvam
sofreu e da desvalorização cambial. Porém, é hoje alocados? Metade dos recursos virá da área social.
que esse ataque especulativo e o impacto nas Um bilhão e oitocentos milhões de reais virão da área
finanças públicas que os grandes bancos da saúde, e pasmem, Srs. Deputados, inclusive de
estrangeiros impuseram à Nação vêm cobrar seu verbas para combater doenças transmisslveis, como
preço ao Congresso Nacional. a dengue, a malária, a febre amarela. Estão tirando

O lucro trquido dos bancos até setembro, o lucro dinheiro da saúde para jogar no CaIssino financeiro.
liquido declarado, que não é o real, foi de 10,5 bilhões Um bilhão e oitocentos milhões de reais virão do
de reais. Só o prejulzo do Banco Central, publicado FAT, que financia o seguro-desemprego, o BNDES e
até agosto deste ano, era de 9,8 bilhões de reais. Se o investimento. Três bilhões e 100 milhões de reais
somarmos a drvida externa em dólar e a dIvida serão retirados da educação. E pergunto se há
pública dolarizada, o prejulzo nas finanças públicas alguma poHtica mais estratégica para este PaIs do
chega a mais de 70 bilhões de reais. que a sala de aula no século XXI.

É hoje que o Congresso Nacional discute o Mas não é só. O Governo retira 12 bilhões e 100
caminho do ajuste para pagar essa conta imposta milhões de reais da Previdência Social. Por que 12
pelos bancos, especialmente os estrangeiros, que bilhões e 100 milhões de reais? Porque retirando 12
ganharam 63% do lucro do setor privado do sistema bilhões e 100 milhões de reais, a Previdência
financeiro, que no ano passado foi sete vezes supe- apresenta déficit. Se mantivesse essa verba do
rior ao obtido em 1998. É hoje que eles vêm cobrar do Orçamento na seguridade social, ela teria um
Congresso Nacional a forma para pagaressa conta. superávit de 121 milhões de reais.

E o que nos oferece o Governo? A DRU, que É absolutamente engenhosa e criativa a
chamaria de Desvios de Recursos para a União, que operação. A Previdência, assim, apresenta déficit,
hoje tem 43% do Orçamento comprometidos com para que se continue esmagando os aposentados e
encargos financeiros da dIvida pública. Em 1997, pensionistas, como tem sido a monótona pauta deste
eram apenas 18%. Congresso Nacional.

E como o Governo pretende encaminhar essa Sr. Presidente, termino lembrando que foi neste
cobrança? De 1994 para cá, o Governo aumentou os plenário que os Constituintes votaram o art. 195 da
impostos em 165%, mas as contribuições ele aumentou Constituição. Foi neste plenário que os Constituintes
em 296%, o dobro do aumento de impostos. estabeleceram que é vedada a utilizaçao dos

Por quê? Porque as contribuições ficavam para recursos da contribuição para qualquer outro fim que
a União e não eram repassadas para os Estados e não seja a Previdência, e estamos quebrando esse
Municfpios nem vinculadas aqualquer outra despesa. princIpio constitucional.

Ele já vem fazendo há seis anos a sua reforma Mas não é s6, Sr. Presidente. O art. 68
tributária. Mas isso não bastava. O Governo criou o estabelece mais do que isso. Estabelece que só o
Fundo Social de Emergência, hoje DRU, e aumentou Congresso Nacional pode definir como alocar os
a verba desses recursos, que não serão repassados, recursos do Orçamento. Os deputados estão
como exige a Constituição, em 349%. disputando na Comissão de Orçamento 1 a 2% dos

O Fundo Social de Emergência era de 9 bilhões recursos, e o Governo vem com uma emenda de 20%
de reais. Hoje o Governo pretende que sejam do Orçamento, recursos que vão ser remanejados
aprovados 41,6 bilhões de reais para o novo Fundo sem nenhum controle do Congresso.
Social de Emergência, a DRU. Não podemos delegar o poder que o povo nos

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. outorgou. Não podemos delegar aquilo que a
Deputados, o Governo aumenta impostos, aumenta sociedade espera que esta Casa faça no Orçamento:
principalmente as contribuições para não defina as prioridades, estabeleça os gastos.
repassá-Ias, retém esses recursos da União e Já não bastam as medidas provisórias. Já nao
esmaga os Municlpios e Estados. Mas não basta. Ele basta o Orçamento autorizativo. OGoverno quer20%
faz uma emenda para retirar 20% dos impostos e a mais do Orçamento para gastar no cassino
contribuições, aumentando em 350%, em seis anos, financeiro. Se é para voltar para a área social, como
os recursos desviados para este tipo de fundo, diz o Governo, para que retirar? Por que nao manter?
dinheiro que vai faltar na saúde, na escola, na Por tudo isso, este Congresso tem um outro
Previdência Social. caminho: a reforma tributária, a regulamentação das
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outro projeto de Quero dizer que o substitutivo do Professor e
Deputado Pinheiro Landim assimila as proposições
que esta Casa fez, colocando o Fundo Constitucional
Norte-Nordeste integralmente fora da desvinculação.
Coloca também o salário-educação, naquilo que
compete - e foi discutido nesta Casa -, para que dele
20% sejam retirados apenas do diferencial entre
aquilo que é constitucional e aquilo que é realizado a
partir da sua aplicação.

Quero dizer também que, como nunca antes,
não apenas a inflação baixa permite o controle desta
Casa sobre o Orçamento, a sua feitura e a sua
liberação, como também o próprio estabelecimento
de condições, como o Sistema Integrado de
Administração Financeira - SIAFI, ao qual qualquer
pessoa autorizada tem acesso para podeI" verificar se
a receita que entrou está saindo de acordo com o
Orçamento aprovado por esta Camara dos
Deputados, pelo Senado Federal, por este
Congresso Nacional.

Do ataque especulativo de um ano para cá
guardamos a segurança de que construfmos os
fundamentos de polftica econOmica que nos
permitem controlar a inflação. Este é o maior
beneffcio que a população brasileira sabe que tem e
não quer perder. Este é o beneficio que requer a
desvinculação.

Cito apenas alguns números para mostrar que
uma Constituição que se pretende ver alterada por
essa proposta de emenda à Constituição dá apenas
2,7% da receita total arrecadada no Pafs totalmente
desvinculada. É só lembrar o que a nós é permitido
fazer no orçamento doméstico para saber o que
queremos com essa proposta de emenda à
Constituição, o que pode ser feito com o Orçamento
geral de toda a Nação. Se o preço do supermercado
diminuiu depois do Plano Real, por que ,continuar
gastando a mesma percentagem de- renda com
supermercado, se a prioridade passou a ser poder
atender mais em saúde, mais em educação, mais em
transporte?

É nesse sentido, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, que encaminhamos não apenas pela
admissibilidade, mas pela fundamental importancia
desta proposta de emenda à Constituição, evolufda
pelo que evoluiu o Brasil desde a sua primeira edição,
em 1993, que permite ter 20% das receitas apenas da
União - salvaguardadas aquelas vinculações
constitucionais que o nobre Relator, Deputado
Pinheiro Landim, tão propriamente vai aqui relatar
para cumprir prioridades que crescentemente têm
reduzido aqueles indicadores sociais que por

medidas provisórias, um
desenvolvimento.

Está na hora de erguer a cabeça e recuperar as
prerrogativas, a dignidade e o respeito desta Casa.
Vamos dizer não à DRU e sim à reforma tributária.

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

encaminharar a favor, concedo a' paiavra à Sra.
Deputada Veda Crusius.

A SRA. VeDA CRUSIUS (PSOB - RS. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, esta é uma Casa que tem merecido o
respeito interno pelo trabalho que tem feito desde a
promulgação da primeira emenda de desvinculação
das receitas orçamentárias, para fazer frente a
prioridades da nova realidade de uma economia com
inflação baixa e de uma sociedade aberta. A
responsabilidade desta Casa foi ter aprovado por três
vezes consecutivas a emenda que desvincula
receitas orçamentárias para aplicação em prioridade
que nós aqui decidimos através da análise do
Orçamento.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta
PEC n° 85-B/1999 busca dar continuidade a um
trajeto que já trouxe imensas transformações não
apenas no campo orçamentário, mas no campo da
realização concreta da mudança da sociedade e da
economia brasileira. Refiro-me especificamente à
evolução que vemos nesse projeto, nessa proposta
de emenda à Constituição, em relação a propostas de
emenda à Constituição de desvinculação anteriores.

Nós mesmos tivemos a honra e o prazer de
sermos Relatora da última proposta de emenda
constitucional de desvinculação, ainda sob o nome de
FEF, que inclufa Estados e Municfpios.

Naquele tempo, 1997, afirmamos, e esta Casa
honroú com o seu voto, que as mudanças permitiam
que os Municrpios fossem praticamente liberados da
sua contribuição à desvinculação das receitas
orçamentárias que permitiam o aumento de projetos
de educação e de saúde que são aqui e lá fora
reconhecidos. Os Municlpios acabaram tendo a
contribuição de apenas 1,8% do seu Fundo de
Participação.

A evolução da nossa polftica e a evolução do
meio no qual habitamos no campo da polftica
econOmica permitem que agora essa proposta de
emenda à Constituição retire os Estados e os
Municfpios da sua contribuição inicial que veio junto
com a transformação, em 1993, da moeda brasileira e
que ainda não tem o seu processo de limpeza
ultimado. Ainda faltam muitas reformas.
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décadas nos envergonharam e que agora iniciam seu Aliás, o Governo faz o papel do Robin Hood,
processo de reversão em favor da maioria da mas às avessas. O Robin Hood tirava de quem tinha e
população brasileira. dava para quem não tinha; o Governo tira de quem

Peço o encaminhamento, a seriedade e a não tem e embolsa o dinheiro. Fica para ele, para que
competência do voto, que em outras vezes esta 'Casa depois possa contemplar, especialmente durante a
não deb{ou falhar. Pela aprovação da PEC nO 85-B. campanha eleitoral, projetos eleitoreiros deste ou

Obrigada. daquele que o apóia no Congresso i\lacional. AI está
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para o porquê de o Governo querer os 20% na mão, sem

encaminhar contra, concedo a palavra ao Sr. precisar dar explicação para ninguém: para usar
Deputado Pompeo de Mattos. . como e na hora que lhe convier.

a SR. POMPEO DE MArrOS (PDT - RS. Sem Vejam que situação esdrúxula: o Governo criou
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. o CPMF, cuja allquota é de 0,38% - 0,20% para a
Deputados, o Governo vem mais uma vez reeditar o saúde e 0,18% para Previdência -, dizendo que
FEF, agora com outro nome, chamando-o de essas áreas precisavam de dinheiro. Agora, faz outra
Desvinculação de Receitas da União. Aliás, é bom lei e tira 20% do montante arrecadado tanto pela
que se diga, o nome verdadeiro não é Desvinculação saúde quanto pela Previdência. Eu devo estar loucol
de Receitas da União, chama-se Desvio de Receita Ele criou a CPMF porque não havia dinheiro para a
da União. saúde e para Previdência, e agora cria outro imposto,

O Governo está arrumando uma fórmula legal, tirando do imposto que ele criou! Alguém aqui deve
porque vai ter o apoio da maioria, o beneplácito, para estar desvairado! Eu ainda não estou. Estou ouvindo,
desviar receitas de organismos e de funções vendo, percebendo e dizendo o que está
fundamentais do Estado em nosso Pais. O FEF, que acontecendo. O Governo retira da saúde 1,8 bilhão e
funciona desde 1994, quer o Governo que continue da Previdência, 1,6 bilhão, só com a CPMF, que ele
por mais oito anos. O Relator vai optar por mais três, criou alegando não haver dinheiro.
quatro anos. Ora, o Governo diz: "Falta dinheiro para a

Ora, só em 1999, o FEF arrecadou 41.5 bilhões saúde. Não tem dinheiro para pagar aposentadorias.
de reais. E pergunto a este Plenário, a quem vai votar Temos que prorrogar o prazo do aposentado" - que
a favor da DRU, do desvio da receita da União: no ano só se aposenta depois de morto, e, ainda, há o
passado, para onde foram os 41.5 bilhões de reais? redutor do redutor do redutor, uma fórmula que
Alguém sabe me responder? Com certeza, o silêncio, ninguém entende, porque talta dinheiro. Mas é claro
porque ninguém sabe aonde foi o dinheiro. que vai faltar. Ele tira o dinheiro da Previdência. Está

Agora, vem de novo. Eo Governo dá a desculpa tirando 20% aqui.
do beneplácito, de que, diferentemente dos outros Os hospitais estão mal das pernas. As UTI não
anos, não vai tirar 20% da receita dos Municlpios e estão nos hospitais. São os hospitais que estão na
dos Estados. Ou seja, cedeu em parte, é verdade, UTI, mal, faltando fôlego, sem condições, pois o
mas para conseguir continuar a desviar, não o tanto Governo tira do doente 20%.
que desviou o ano passado, mas muito dinheiro ainda
este ano. Então, senhores, eu, que não sou bobo, e a

Ede onde sai esse dinheiro? Da saúde, 20%; da Nação brasileira - sei que não é também -
educação, 20%; da Previdência, 20%. Leia-se: dos precisamos desses esclarecimentos, de certa forma

simplórios, óbvios, mas necessários. O Governo quer
estudantes, do transporte escolar, do
salário-educação, da merenda escolar, do salário dos separar 20% da receita da saúde, da educação e da
professores. Da educação, 20% para que o Governo Previdência, as três maiores partes do Orçamento,
use como quiser e bem lhe aprouver. para que possa depois fazer a sua jogada polltica e

conceder o beneplácito e os favores a quem lhe
Da saúde, de onde sai? Sai dos doentes, dos

remédios, da falta das AIH, dos hospitais, das filas, da aprouver.
miséria que o nosso povo está passando. Sai da A Nação brasileira que julgue em quem votar de
Previdência: sim, dos nossos velhinhos, dos nossos um e de outro lado. Não é posslvel que criemos
aposentados. A Previdência, sim, é superavitária, imposto para a saúde, para Sl Previdência e para a
mas apresenta déficit porque o Governo está lhe educação e, depois, criem um outro imposto, tirando
tirando 20%. Então, é claro que vai apresentar déficit do que foi anteriormente criado.
sempre. Ora, é isso que o Governo está fazendo.
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Sr. Presidente, o pior cego não é quem não vê; é se refere à educação, houve investimentos de 9
quem não quer ver. E o pior surdo não é quem não bilhões e 300 milhões em 1996; de 9 bilhões e 600
ouve, mas quem não quer ouvir. O Governo não quer milhões em 1997; de 10 bilhões e 300 milhões em
ouvir e nem ver porque não lhe convém. Convém, 1998; de 10 bilhões e 900 milhões em 1999; e são
sim, embolsar o dinheiro, fazer jogatina polftica com o propostos 12 bilhões e 400 milhões para o ano 2000.
dinheiro público para manter seus privilégios. Mas E ainda há a decisão do Congresso-- normalmente,
não o fará com o meu voto, não com a minha temos um acréscimo na proposta orçamentária
concordância. Não conseguirá sem que possamos votada pelo Congresso Nacional.
reagir com veemência contra tudo isso. No Ministério da Saúde, em 1996, o gasto foi de

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para 14 bilhões e 400 milhões; em 1997, 18 milhões e 600
encaminhar a favor, concedo a palavra ao Deputado milhões; em 1999, 19 bilhões e 500 milhões; e, para o
Pinheiro Landim, Relator da matéria. ano 2000, estão previstos 19 bilhões e 600 milhões,

O SR. PINHEIRO LANDIM (PMDB - CE. Sem afora os acréscimos que haveremos de ter pelo
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congresso Nacional na aprovação do Orçamento.
Deputados, ouvi companheiros falarem contra e a fa- No Ministério da Previdência e Assistência So-
vor da matéria que votaremos, a emenda cial a arrecadação corresponde a 42 bilhões de reais.
constitucional que desvincula recursos da União, e E o que o Governo vai gastar está previsto na
surpreendi-me, de certa forma, com algumas proposta orçamentária: 62 bilhões, 981 milhões de
desinformações ou informações que deram que não reais.
correspondem a dados e números apresentados pelo Desta forma, as áreas sociais estão sendo
Governo no Orçamento da União. atendidas na proposta orçamentária do Governo. E

Ora, Sr. Presidente, nossa preocupação, tenho certeza de que o comum, na Comissão Mista
quando da criação do Fundo Social de Emergência e, de Orçamento e no plenário do Congresso Nacional,
posteriormente, do Fundo de Estabilização Fiscal, era é existirem valores maiores do que os propostos pelo
exatamente em relação à retirada de recursos dos Executivo.
estados, dos municlpios e dos Fundos Sr. Presidente, quando o Governo propôs a
Constitucionais. prorrogação até o ano 2007, esta Relatoria, com a

Conforme a proposta do Governo e a decisão aprovação da Comissão, reduziu o prazo para 2003.
da Comissão Especial que a apreciou, a Relatoria Ou seja, dando oportunidade ao próximo Governo
decidiu - e é o que estamos trazendo para a eleito de discutir e propor ou não a prorrogação da
apreciação dos Srs. Deputados, aqui no plenário da DRU, de acordo com a sua necessidade. Será uma
Câmara dos Deputados - optar pela exclusã~ total da polftica do novo Governo e uma decisão do novo
vinculação daquilo que era tirado anteriormente, ou Congresso reduzir o prazo de oito para quatro anos.
seja, a exclusão total da vinculação dos recursos Também ficou claro em nosso relatório, de
destinados ao FPM - Fundo de Participação dos maneira definitiva, que os Fundos Constitucionais
Municlpios, ao FPE - Fundo de Participação dos não serão, de maneira alguma, incluldos na proposta
Estados - e aos Fundos Constitucionais, que visam do Executivo como uma vinculação a esta proposta
ao atendimento dos projetos especiais do Norte, que o Governo traz ao Congresso Nacional.
Nordeste e Centro-Oeste do Brasil.

Desta forma, temos também a esclarecer ao Do mesmo modo, tivemos oportunidade de
Plenário desta Casa que, com relação ao Ministério analisar claramente esses perlodos da existência do
da Educação, especificamente, a vinculação prevista Fundo Social de Emergência, do FEF, e, agora, do
para o ano 2000 seria aproximadamente da ordem de DRU.
7,5 bilhões de reais, uma vez que o Governo propOs O Congresso Nacional avançou nas reformas
para este ano o valor de 12,4 bilhões de reais. econOmica, previdenciária, administrativa e na

Assim sendo, não há qualquer prejulzo para a criação do Fundo de Desenvolvimento do Ensino
educação do Brasil. Muito pelo contrário, há um Fundamental e de Valorização do Magistério.
acréscimo de quase 5 bilhões de reais naquilo que Na realidade, a educação só se torna
seria a vinculação prevista na Constituição de realidade com as mudanças implementadas no
1988. sistema educacional e no ensino fundamental.

Temos aqui demonstrado o crescimento de Estão tramitando as reformas eleitoral, judiciária,
alocação de recursos por parte do Governo. No que tributária e a regulamentação das medidas
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provisórias. Aprovamos a Lei das Águas, inclusive,
será votada hoje a regulamentação da Agência
Nacional de Águas, que vai gerenciar o sistema de
recursos hidricos no Pais.

Aproveito a oportunidade para reiterar a
importância da matéria e a responsabilidade do
Congresso Nacional e do Governo em todo esse
processo. Devemos atentar para o grave problema
de falta de água por que ainda passam muitas
comunidades em todo o território nacional. Neste fim
de século e de milênio, é preciso darmos um basta a
esse problema. Ele deve ser analisado com
responsabilidade, determinação e coragem pelo
Congresso Nacional e pelo Governo Federal.

Sr. Presidente, solicito a V. Exa que designe
Comissão Especial para que, junto ao Executivo,
encontre uma solução definitiva para esse grave
problema que aflige a Nação brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há
sobre a mesa os seguintes Requerimentos de
Destaque

REQUERIMENTO
(Do Sr. Jair Meneguelli e outros)

Requer destaque para a votação em
separado da Emenda nO 001-CE/99.

Requeremos, nos termos regimentais,
destaque para votação em separado da Emenda n°
001-CE/99, de autoria do Deputado Gerson Peres e
outros, para elaboração de Emenda Aglutinativa.

Sala das Reuniões, de novembro de 1999. 
Deputado Jair Meneguelli, PT - SP - José
Genoíno, L1der do PT - Aldo Rebelo, L1der do
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB Regis
Cavalcante, Vice-Llder do PPS.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Jair Meneguelli e outros)

Requer destaque para votação em
separado da Emenda nO 002-CE/99.

Requeremos, nos termos eegimentais,
destaque para votação em separado da Emenda nO
002-CE/99, de autoria do Deputado Miro Teixeira e
outros, para elaboração de Emenda Aglutinativa.

Sala das Reuniões, de novembro de 1999. 
Deputaddo Jair Meneguelli, PT - SP - José
Genoíno, L1der do PT - Aldo Rebelo, Lider do
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB Regia
Cavalcante, Vice-LIder do PPS.

REQUERIil-J1EWTO
(Do Sr. Jair Meneguelli e outros)

Requer destaque p~i"ill VOtação em
separado dal emendal nO 003-CElS'9.

Requeremos, nos termos regimentais,
destaque para votação em separado da Emenda nO
003-CE/99, de autoria do Deputado Arnaldo Faria de
Sá a outros, para elaboração de Emenda
Aglutinativa.

Sala das Reuniões, de novembro de 1999. 
Deputado Jair Meneguelli, PT - SP - JOl!é
Genoíno, LIdar do PT - Aldo Rebelo, L1der do Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB - Regí6l Clm"êl.llc~nj:e,

Vice-Líder do PPS.

REQUERlíll~ENTO

(Do Sr. Jair Meneguelli e outros)

Requer destaque p!fAfill "oi~(1~o em
separado dtil Emend~ nO 004-CE/~e.

Requeremos, nos termos Regimentais, destaque
para votação em separado da Emenda nO 004-CEl99, de
autoria do Deputado Eurípedes Miranda e outros, para
elaboração de Emenda Aglutinativ8.

Sala das Reuniões, de novembro de 1999. 
Deputado Jair Meneguelli, PT - SP - JO$é
Genofno, Llder do PT - Aldo Reib~lo,Llder do Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB - R6gi$ Clmv1!llcalnte,
Vice-Llder do PPS.

REQUERll'láIEl'-<;JTO
(Do Sr. Jair Meneguelli e outros)

Requer dG~iêÀque Pilí"aJ vOtillÇ~O ~m

sepíiraJdo da Emendtil n° 006-CEl~9

Requeremos, nos termos regimentais,
destaque para votação em separado da Emenda n°
OOG-CE/99, de autoria dos Deputados Sérgio
Miranda, Arlindo Chinaglia, Dr. Rosinha, João Coser,
Padre Roque, Pompeu de Mattos, Celso Jacob e
outros, para elaboração de Emenda Aglutinativa.

Sala das Reuniões, de novembro de 1999. 
Deputado Jair PReneguelli, PT - SP, - José
Genoíno, Lider do PT - Aldo Rebelo, L1der do Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB - Réegis C~w~lcâlnte.

Vice-Uder do PTS.

REQUERIíl11ENTO
(Do Sr. Jair Meneguelli e outros)

Requer de$t~que p~m vot~çilo em
separado do ~ ~o do illí'i. 16 do
substitutivo @Jdot~do pe•.: Comi$$§o E$
pecil.'J1.



REQUERIMENTO
(Simples)

REQUERIMENTO
(Do Sr. Miro Teixeira)

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PT)

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, 11 e § 2°,
do Regimento Interno, destaque para a votação da
Emenda nO 3, apresentada à Proposta de Emenda à
Constituição nO 85-8, de 1999.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1999 
Deputado Walter Pinheiro, Vice-Uder do PT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PT)

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termo do art. 161, 11 e § 2°,
do Regimento Interno, destaque para a votação da
Emenda nO 6, apresentada à Proposta de Emenda à
Constituição n° 85-B, de 1999.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1999 
Deputado Walter Pinheiro, Vice-Uder do PT.

REQUERIMENTO DE
DESTAQUE DE BANCADA - PTB

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, requeremos destaque
para a Emenda nO 5, de autoria do Deputado
Walfrido Mares Guia, à Proposta de Emenda
Constitucional n° 8S-Al99.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1999. 
Deputado Walfrido Mares Guia, Vice-Uder do
PTB.

Sr. Presidente,

Requeremos nos termos do art. 161, li, do
Regimento Interno destaque para a votação da
emenda n° 5, apresentada à PEC nO 85/99

Sala das Sessões, 7 de dezemb!"~ de 1999. 
Deputado Sergio Miranda, bloco parlamentar,
PSB/PCdoB - Deputado Walter Pinheiro, Vice-Uder
do PT.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Eurfpedes Miranda e outros)

(Simples)

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO

Requer destaque para votação em
separado da Emenda nO 007-CE/99.

Requeremos, nos termos regimentais,
destaque para votação em separado da Emenda nO
007-CE/99, que propõe:

Art. 76. Fica desvinculada de órgão,
fundo ou despesa, no perfodo de 2000 a
2002, vinte por cento da arrecadação de
impostos e contribuições da União, já
institurdos ou que vierem a ser criados no
referido perfodo, seus adicionais e
respectivos acréscimos legais.

Sala das Reuniões, de dezembro de 1999. 
Deputado Euripedes Miranda, POT - RO - Walter
Pinheiro, Vice-Uder do PT - Fernando Coruja,
Vice-Uder do PDT.

DESTAQUE DA BANCADA DO PSB/PCdoB

Requeiro, nos termos do § 2° do art. 161 do
Regimento Interno, destaque para votação em
separado da expressão "e contribuições sociais",
constante da redação dada ao art. 76, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, pelo art. 1°
do Substitutivo adotado pela Comissão Especial à
PEC n° 85/99, e como conseqüência, do § 2° do
mesmo artigo.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999.
Deputado Aldo Rebelo, Uder de Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PT)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, I e § 2°, do

Regimento Interno, destaque para a votação em
separado da expressão "ou que vierem a ser criados
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Requeremos, nos termos regimentais, no referido perfodo", constante do caput do art. 76,
destaque para votação em separado do § 1° do art. 76 do art. 10, do Substitutivo adotado pela Comissão Es-
do substitutivo adotado pela Comissão Especial da pecial, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nO
PEC n° 85-A, de 1999, para elaboração de Emenda 85-B, de 1999.
Aglutinativa. Sala das Sessões, 1° de dezembro de 1999.-

Sala das Reuniões, de novembro de 1999. - Deputado Walter Pinh0n~o - Vice-Lider do PT.
Deputado Jair Meneguelli, PT - SP - José
Geno(no, Lfder do PT - Aldo Rebelo I Lider do Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB - Regis Cavalcante,
Vice-Uder do PPS.



Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do Blrt. 161,

I, e § 2°, do Regimento Interno, destaque para a
votação do parágrafo único do art. 76, constante da
Emenda de plenário nO 1 apresenta à Proposta de
Emenda à Constituição n° 85, de 1999, que
"acrescenta o art. 76 no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 2000. 
Deputado José Genofno, Uder do PT.

O SR. PRESIDENTE (j\Jjichel Temer) - A
Comissêo Especial, ao apreciar o projeto, ofereceu
ao mesmo e vou submeter a votos, em primeiro turno,
o seguinte substitutivo, ressalvados os destaques:

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

Art. 1° Fica inclufdo o art. 76 no Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, com a
seguinte redação:

"Art. 76. Fica desvinculado de órgão,
fundo ou despesa, no perfodo de 2000 a
2003, vinte por cento da arrecadação de
impostos e contribuições sociais da União,
já institufdos ou que vierem a ser criados
no referido perfodo, seus adicionais e
respectivos acréscimos legais.
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DESTAQUE DE BANCADA - PDT § 1° O disposto no c~pui deste artigo
não reduzirá a base de cálculo das

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO transferências a Estados, Distrito Federal e
Requeiro, nos termos do § 2° do art. 161 do Municrpios, na forma dos arts. 153, § 5°,

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 157, I, 158, I e li. e 159, " @) e b, e li, da
Destaque de Bancada para Votação em Separado da Constituição e da lei a que se refere o § 5°
Emenda n° 002-CE/99, que propõe: do art. 212 da Constituição, bem assim a

base de cálculo das aplicações em
"Inclua-se no art. 76 do ADCT, de que progr21mas de financiamento ao setor

trata o art. 1°da PEC nO 85/99, o seguinte § produtivo das regiões Norte. Nordeste e
2°, renumerando-se o atual parágrafo único Centro-Oeste a que se refere o art. 159, I, c,
para § 1° da Constituição.

Art. 76................................................... § 20 No caso da arrecadação da
§ 1°........................................................ Contribuição social do salário-educação, a
§ 2° O disposto no CGlput não incide desvinculaçàlo de que trata o C2!put deste

sobre as vinculações constitucionais a que ertigo aplicar-se-á exclusivamente à parcela
se referem os arts. 167, XI, e 212, c~put e § daquela arrecadaçáio destinada à União,
5° e os arts. 74, § 3°, e 75, § 2°, do ADCT." observado o disposto no parágrafo anterior."

Sala de Reuniões, de dezembro de 1999. - Art. 2° Esta emenda constitucional entra em
Deputado Miro Teixeirlil, Llder do PDT. vigor na data de sua publicaçao.

REQUERIMENTO DE DESTi\QUE Vamos ouvir os Srs. LIderes.
(Bandada do PT) Como vota o PSC? (Pausa.)

Como vota o PTN? (Pausa.)

Como vota o Partido Humsmista? (Pausa.)
Como vota o PV?
O SR. FERI~M.~DO G~BEI~ (PV - RJ. Sem

revisão do oredor.) - Sr. Presidente, o PV vota "não".
Examinamos a questão, ouvimos os discursos

aqui apresentados e chegamos à conclusão de que
para o Governo será uma medida importante no
sentido de fortallecer a confiança dos credores e dos
investidores internacionais. iV/as há algum tempo
consideramos que o Bf6lsil nao pode ser governado e
dirigido a pSlrtir desse entendimento entre o Governo
e os investidores internacionais. Temos uma
realidade própria, que tem de ser levada em conta.
Esta é ai base da nossa reflexão.

Votamos "não".
O $~. P~E$IDE~TE (Michel Temer) - O PV

votê! "não".
Como vota o PPS?
O ~~. PEDR.O EUGÊi\lIO (PPS - PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS entende
que 21 argumentaçàlo central em torno da construção
de um caminho que possa dar ao Executivo
instrumentos necessários para executar uma polftica
social e econômica, do ponto de vista financeiro, do
ponto de vista orçamentário, não se encontra na
desvinculBlçao. É uma falSlcia argumentar que o
Governo nêlo consegue aldministrar a coisa pública na
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porque existem as As sucessivas prorrogações transformam algo
provisório em permanente. É indevida a alteração no
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. É
expllcita a bitributação, porque ao desvincular
contribuições sociais, transforma em impostos parte
dessas contribuições, evidenciando-a. Também não
vou insistir na argumentação de que retira da
seguridade social, ferindo a Emenda nO 20, em que
está expl!cito que os recursos da Previdência s6
podem ser gastos para pagar os beneficios
previdenciários. Meus caros deputados, gostaria
apenas de rebater os argumentos do Executivo. O
Governo criou, nesta Casa, hoje à tarde, um
verdadeiro terror, transformando esta votação em um
novo bug do milênio. Caso não se vote a PEC nO 85,
os aviões vão parar, as bombas atômicas vão
explodir, haverá falta de energia.

Dizem que, caso não se aprove, haverá a crise
econômica. Não é verdade. O ajuste fiscal já está
definido na LDO. Contrapomo-nos ao fato de que o
Governo faz o ajuste perverso por intermédio da PEC
nO 85, principalmente sua própria reforma tributária de
modo distorcido, porque penaliza estados e
municlpios ao aumentar somente as contribuições e
não os impostos. A parte do FPM e do FPE, no
conjunto da receita tributária, vem diminuindo,
penaliza a sociedade, o setor produtivo, porque cria
tributos ruins, cumulativos, de diflcil desoneração,
não partilhados.

Por todas essas razões e conscientes de que ao
votarmos negando esta PEC n° 85 estaremos não s6
defendendo o social, como há pouco ao votarmos a
vinculação para a saúde, mas também reafirmando a
defesa da reforma tributária. Dizer que se defende a
reforma tributária e aprovar a PEC nO 85 é algo
profundamente contraditório, Srs. Deputados.

A posição do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB é
"não". Conclamamos o conjunto da Casa para rejeitar
essa PEC, em nome da reforma tributária, em nome
do social, em nome da Federação.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o PDT?
O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT 

SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o PDT assoma, em orientando sua
bancada, à tribuna para alertar os Srs. Parlamentares
sobre a manifesta inconstitucionalidade que marca
esta proposta de emenda constitucional.

O que estamos discutindo e o que vamos votar,
Srs. Deputados? Prestem atenção no processo
legislativo pretendido pelo Poder Executivo para o

sua execuçao orçamentária
vinculações que o impedem.

O elemento fundamental, Sr. Presidente, é que
mais de 50% do Orçamento foi gasto em amortização
e pagamentos de juros da divida pública. Isso é o que
constrange e impede o Executivo de governar,
transformando o Pais apenas em um administrador
de caixa, na concepção mais estreita e explicit~da.

O caminho, Sr. Presidente, é evidentemente o
de uma reforma tributária, o que V. Ex8 vem
defendendo como um dos pontos cruciais da agenda
positiva desta Casa. Uma reforma tributária que
coloque os pontos nos "is" e que estabeleça
condições para uma polftica de arrecadação, que não
apele para o caminho fácil do aumento das
contribuições. O Governo age assim para fugir do
principio da anualidade e, depois, matreiramente,
tentar desvincular, como vem fazendo até hoje.

Sr. Presidente, por essas razões de fundo e de
principio, o PPS sequer vai apresentar destaques e
emendas a esta matéria. O partido entende que a
mesma deve ser rejeitada totalmente, sem maiores
correções, porque depõe fundamentalmente contra o
interesse nacional. Devemos votar "não" para forçar o
Governo a negociar com a Casa, que representa os
interesses do povo, o rumo de uma verdadeira
reforma tributária. Essa é a posição do PPS, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPS
vota "não".

Como vota o Bloco Parlamentar PUPST/PSL?
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PUPST/PSL entende que o Governo
não tem credibilidade para receber esse cheque em
branco que talvez venhamos a lhe dar hoje. Somos
contra a diminuiçao do repasse para a saúde, a
educação e o INSS.

Em primeiro lugar, o Governo deveria mostrar
competência na administraçao do dinheiro público.
Ar, sim, poderia receber um cheque em branco. Mas
esse cheque é de vários bilhões de reais.

Somos contra e encaminhamos o voto "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Bloco

Parlamentar PUPST/PSL vota "não".
Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?
O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
encaminhando pelo Bloco Parlamentar PSB/PCdoB,
não vamos repetir os argumentos relativos às
evidentes inconstitucionalidades.
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efeito de, mais uma vez, desprivilegiar a área social e Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
canalizar recursos para satisfazer o pagamento dos repito mais uma vez, destina-se apenas, com o seu
serviços da divida. caráter transitório, de temporariedade, a

Estamos, nesta pro"posta de emenda regulamentar situações jurldicas que ficaram
constitucional, procurando inserir no Ato das comprimidas entre duas Constituições: êl que não
Disposições Constitucionais Transitórias um novo está mais em vigor e a que entrou em vigor.
artigo, o art. 75. Pode o Poder Constituinte Derivado, Portanto, essa manobra do Poder Executivo,
ou seja, o Congresso Nacional, por meio do processo que, por meio de uma proposta de emenda
legislativo referente à emenda constitucional, constitucional, quer fazer com que nós, o Congresso
acrescentar um novo dispositivo no Ato das Nacional, assumamos o papel de Poder Constituinte
Disposições Constitucionais Transitórias? Esta é a Originário, de Assembléia Constituinte, viola o
pergunta que se deve fazer sob o ponto de vista do principio do devido processo legislativo legal. Nós
Direito Constitucional. A resposta, Srs. Deputados, é estamos violentando a Constituição.
nao. O Congresso Nacional, Poder Constituinte Srs. Deputados, o Poder Constituinte Originário
Derivado, nao pode, por meio do processo referente pode reformar a Constituição? Pode, naquilo que não
às emendas constitucionais, previsto no art. 59 e for proibido pelas cláusulas pétreas, contempladas no
seguintes da Constituição Federal, inserir um novo art. 60. Mas as emendas constitucionais podem
dispositivo no Ato das Disposições Constitucionais alterar apenas o corpo permanente da Constituição,
Transitórias. jamais o Ato das Disposições Constitucionais

Nao se trata de mera tecnicalidade, Srs. Transitórias. Nós não podemos cometer essa
Deputados. Atentem para essa circunstância. cincada, esse escorregão, essa injuridicidade, essa

O que é o Ato das Disposições Constitucionais agressão à Constituição da República Federativa do
Transitórias? Por que a Constituição tem dois corpos: Brasil, porquê, ao assumirmos nosso mandato,
um corpo permanente e um Ato das Disposições prometemos defendê-Ia, cumpri·la e obedecê·la no
Constitucionais Transitórias? O corpo permanente da primeiro dia desta Legislatura.
Constituição, onde está inscrito o dispositivo que Por essa razão e também pelas razões aqui já
vincula as receitas do Estado à saúde, à Previdência, declinadas do merecimento da proposta, que desvia
a estas finalidades sociais, é o corpo que expressa a recursos dos projetos sociais do nosso Pais para os
opção axiológica, os valores escolhidos pela juros dos banqueiros internacionais, para a fome
nacionalidade, por meio do Poder Constituinte sem-fim do mercado financeiro, não há
Originário, vale dizer, da Assembléia Nacional recomendação pela aprovação da proposta.
Constituinte. Por isso, Sr. Presidente, o PDT faz um apelo a

E o que significa o Ato das Disposições esta Casa no sentido de não violar, de não pisotear,
Constitucionais Transitórias? O Ato das Disposições de não rasgar a Constituição da República Federativa
Constitucionais Transitórias é um ordenamento do Brasil.
composto de disposições que se destinam a regular O voto é "não", Sr. Presidente.
situações jurldicas em caráter temporário, para não O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PDT
estilar na sociedade a insegurança jurldica em vota "não".
situações que ficam entre o término da vigência da Como vota o Partido Trabalhista Brasileiro?
Constituição anterior, da ordem jurldica rompida, e a O SR. WALFRIDO MARES GUIA (PTB - MG.
nova Constituição que veio, então, a lume para se Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota
afirmar como Carta Maior de uma Nação. "sim" e entende que o projeto tem aspectos

O Ato das Disposições Constitucionais polêmicos, mas entende também que há
Transitórias, portanto, tem por finalidade apenas reg· necessidade de haver flexibilidade para que o Poder
ular situações jurldicas na transição de duas Executivo possa cumprir obrigações que lhe dizem
Constituições. E o Ato das Disposições respeito e que, às vezes, são obrigações que
Constitucionais Transitórias é privativo do Poder precisam de remanejamento quase permanente.
Constituinte Originário. Levando em consideração que, em aspectos

Nós, como Poder Constituinte Derivado, não relevantes, como da Previdência Social e da
podemos acrescentar, modificar, reformular oAto das educação, o dinheiro que será desvinculado voltará,
Disposições Constitucionais Transitórias, porque isso asseguradamente, porque jé existe um compromisso
é privativo da Assembléia Nacional Constituinte. E o orçamentário, e, além disso, já existe a inflexibilidade
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do Orçamento, uma vez que são recursos para
pessoal, entendemos que essa flexibilização dará ao
Governo Federal condições de melhor gerir seu
caixa.

Não obstante, o PTB apresenta emenda que
trata da questão do salário-educação, uma vez que é
um recurso vinculado a escolas de ensino fundamen
taI. Queremos ressalvar o destaque, que deverá ser
votado em seguida, pedindo a todos os Srs.
Deputados e aos Uderes que colaborem para que
possamos desvincular, na questão do destaque, o
salário-educação.

Portanto, o PTB vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o PPB?
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Progressista Brasileiro entende que neste momento a
matéria é importante e oportuna. Por isso, recomenda
à sua bancada o voto "sim".

O SR. ~RESIDENTE (Micheí Temer) - Como
vota o PT?

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP) - Sr.
Presidente, quero chamar a atenção dos
parlamentares para o seguinte: se somarmos todas
as emendas individuais dos deputados na Comissão
do Orçamento - e cada um de nós tem de explicar
sempre para a sociedade por que estamos
emendando o Orçamento -, vamos obter o montante
de 750 milhões de reais. Hoje, o Governo está
propondo a esta Casa uma emenda de 41 bilhões de
reais. É mais de 27 mil vezes o que um parlamentar
pode emendar no Orçamento. Pergunto se é esse o
caminho da democracia. São essas as prerrogativas
do Congresso Nacional? É isso que estabelece o art.
68? Não, Deputado Aécio Neves, o Presidente FHC
não foi eleito para isso. Quem foi eleito para isso
foram os Deputados que amassaram barro nas suas
cidades e estão hoje aqui para fazer o Orçamento da
União.

O Executivo não tem esse poder e deve
executar o Orçamento, que nós temos a
responsabilidade constitucional de definir. Que
Congresso é esse que se humilha e abdica de um
principio constitucional inalienável?

Pergunto aos parlamentares que estão em
campanha para prefeito como poderão prometer que
melhorarão a saúde, a educação e as condições de
investimento em suas cidades se hoje vão abdicar de
41 bilhões de reais? Retirando 1 bilhão e 800 milhões
da saúde, não disporão de leito no hospital e não
terão como combater as epidemias que se alastram

pelo Pais afora. Como poderemos administrar uma
cidade se aprovarmos um projeto que retira 3 bilhões
e 100 milhões de reais das salas de aula?

Faça-me o favor a Liderança do Governo, que
diz estar retirando recursos para depois repor. Se vai
repor, para que retirar? Não sejam hipócritasI Se
queremos pagar a divida pública - é disso que se
trata -, que o Congresso Nacional vote um
Orçamento prevendo a alocação de 43% dos
recursos para pagar divida. Não podemos abdicar de
uma prerrogativa do nosso mandato, do nosso lugar
na democracia, em Mme de um casulsmo tributário
que já dura seis anos e que agora vai para dez anos 
mais quatro anosl

Por tudo isso, Sr. Presidente, quero chamar a
atenção dos parlamentares que são coerentes com
seu mandato, que acreditam ser posslvel uma
reforma tributária, que querem que o Congresso
elabore as despesas e o Orçamento, como
estabelece a democracia e o Poder Constituinte, e
que defendem o ajuste na Previdência Social para o
fato de estarmos retirando 12 bilhões e 100 milhões
de reais da Previdência Social, a fim de que ela
apresente déficit, pois nao terá déficit se mantivermos
os recursos das contribuições, já que o Presidente
Fernando Henrique Cardoso aumentou a receita
destes itens em 296%. Mas não financia a
Previdência, os 19 milhões de aposentados e
pensionistas. Os recursos são retirados para
finalidades que evidentemente sabemos quais são,
que é essa divida pública. produto desse cassino
financeiro.

Por tudo isso, o PT vota "não". Chamo a atenção
dos partidos de oposição para que, antes de
votarmos "não", partamos para a obstrução. Vamos
utilizar todos os instrumentos para defender os
interesses da sociedade, os princlpios constitucionais
e uma nova visão de democracia, para que o
Congresso não se humilhe mais do que já se tem
humilhado em relação ao abuso das prerrogativas
que o Poder Executivo vem promovendo.

Era o que Unhamos a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PT

vota "não".
O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr.

Presidente, só para corrigir. Como disse
anteriormente, estamos em obstrução e convidamos
os demais partidos de oposição a tomarem a mesma
atitude neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois,
não.

Como vota o PMDB?
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O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA. aprovar essa matéria, porque estaremos dando ao
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Governo Federal condições de flexibilizar a
Parlamentares, não estamo~ .-atando de matéria administração do Orçamento e de maximizar
nova e desconhecida que já não tenha tramitado exatamente aquilo que é fundamental, ou seja, as
nesta Casa. Esta matéria, Sr. Presidente, tramitou na oportunidades de onde gastar, atendendo aos
Casa como uma das razOes de sustentação da reclamos da população brasileira.
estabilidade econômica. Portanto, Sr. Presidente, mantendo a tradição -

Naquele instante, apresentava-se um hoje com muito mais tranqOilidade, porque
argumento forte para que o Congresso Nacional não inquestionavelmente o projeto está melhorado e traz
aprovasse essa emenda constitucional: aqueles a avanços -, a emenda representa muito mais do que a
que a ela se opunham diziam que retirava recursos garantia da manutenção daquilo que é fundamental,
dos estados e dos já sofridos e depauperados que é o controle do déficit público e a estabilidade da
municlpios brasileiros. economia. Estamos votando também para que haja

As discussões sempre avançaram nesse melhor condição de gerenciamento do Orçamento e
sentido. Todos n6s, sempre muito preocupados em do Estado brasileiro.
melhorar a situação das administrações dos Portanto, respaldado nesses argumentos e no
municlpios brasileiros, fizemos essa recomendação fato de que o Relator, Deputado Pinheiro Landim, do
ao Relator da matéria, Deputado Pinheiro Landim. PMDB, fez um grande trabalho e procurou ouvir todos
Aliás, o relat6rio de S. Exa. traz avanços os parlamentares e partidos, a bancada do PMDB
inquestionáveis. S. Exa. reduz o prazo de vigência da recomenda o voto "sim", pedindo aos nossos
proposta inicial, que deveria ser para o perlodo de companheiros que acompanhem o voto da
2000 a 2007, mas o relatório apresentado e aprovado Liderança, porque é fundamental aprovarmos essa
na Comissão faz com que o prazo de vigência seja matéria.
entre 2000 e 2003. Entre tantas razões, queria apenas aduzir mais

Ademais, o Relator da matéria, mostrando uma, Sr. Presidente. É importante lembrar que o
sensibilidade, exclui da base de cálculo os Fundos Orçamento que tramita nesta Casa já tem consignado
Constitucionais, o Fundo de Participação dos recursos também oriundos dessa fonte de receita.
Municlpios e o Fundo de Participação dos Estados. Por todas essas razões, conclamo os
Assim, derruba exatamente aquele que era o grande companheiros da bancada do PMDB a votarem "sim",
argumento dos que se opunham à matéria, que a favor da emenda constitucional que desvincula os
sustentavam que ela significaria o depauperamento recursos da União.
das finanças dos estados e municlpios. O SR. wilRO TEmEIRA _ Sr. Presidente, peço a

S. Exa. deixa claro também que, quando altera palavra pela ordem.
a sistemática no que diz respeito à questão do
salário-educação - e ouvi muitas crIticas nesse O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
sentido -, a desvinculação será aplicada EXS a palavra.
exclusivamente naquela quota-referente à União, não OSR. ílíllRO TEmEIRA (PDT- RJ. Sem revisão
atingindo estados e municlpios. do orador.) - Sr. Presidente, o PDT não entrará em

É importante abordar um dado fundamental. Os obstrução. Estamos votando emenda constitucional
LIderes, ao fazerem seus encaminhamentos, que necessita de três quintos dos votos "sim" para ser
disseram que o Governo não tinha credibilidade e aprovada. Queremos, até, que esse quorum de
condições de assegurar que, com a desvinculação, deliberação seja alcançado, mas mantemos desde já
manteria investimentos em áreas sociais, como em nosso voto "não". Repito: não entraremos em
educação, preocupação desta Casa legislativa. obstrução.

É importante dizer também que fizemos O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PDr
levantamentos que mostram de forma clara, não está em obstrução e vota "não".
inquestionável e ínequlvoca, que o Governo, nos Como vota o PSDB?
últimos anos, tem investido na educação muito mais O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem
do que os 18% preceituados na Constituição Federal. revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Isso mostra que, efetivamente, não é uma Deputados, existe caracterlstica marcante e, tenho
questão de credibilidade, mas um exemplo do que certeza, indiscutrvel no Orçamento brasileiro,
está sendo feito e, sobretudo, mostra que podemos independentemente das tendências pollticas de
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apoio ou de oposição ao Governo: o crescente
excesso de vinculações, que, somadas a outros
gastos incomprimlveis, têm tornado extremamente
rrgida a execução orçamentária ao longo dos últimos
anos e se agrava com enorme rapidez.

Sr. Presidente, houve enormes avanços,
também incontestáveis, entre a proposta que aqui
chegou e o substitutivo apresentado pelo Relator. E
foi o trabalho do Relator, com o apoio dos demais
partidos desta Casa, que possibilitou detê-los, para
que houvesse a preservação integral dos repasses a
estados e municlpios. Este era o questionamento dos
próprios partidos da base governista quando da
votação do FEF, pois era fundamental que estados e
municlpios continuassem a receber os mesmos
valores, já insuficientes frente às suas enormes
dificuldades.

Dada a importência dessa questão, não nos
custa reiterar: estados e municlpios estão fora desse
corte. Por outro lado, não haverá qualquer risco de os
recursos arrecadados por meio de contribuições
previdenciárias serem utilizados em outras áreas que
não sejam os próprios beneficios previdenciários.

Algumas injustiças maiores são cometidas em
relação a esse projeto, particularmente a este
Governo, que certamente comete equlvocos.
Aceitamos com enorme espfrito democrático as
inúmeras crIticas que recaem sobre esses equlvocos,
mas algumas, extremamente injustas, precisam ser
reparadas. Os avanços sociais - e é fácil analisá-los
pelos dados dos Orçamentos dos últimos anos - são
totalmente inquestionáveis.

O Deputado Aloizio Mercadante, minucioso ao
aferir números, sempre que estes atendem a seus
interesses poUticos, não teria dificuldades para
analisar, mesmo que superficialmente, os empenhos
e gastos efetivos com educação, saúde e o próprio
FAT ao longo dos últimos anos. Veria que há o
compromisso por parte deste Governo de fazer
investimentos na área social, ao contrário do que tem
dito, ou seja, que a aprovação desse projeto significa
menos recursos para a área social.

Tenho convicção, Sr. Presidente, de que
estamos dando mecanismos ao Governo,
legitimamente eleito e democraticamente reeleito,
para que, em parceria com o Congresso Nacional,
defina as prioridades. Ouço muitos dizerem, de forma
leviana, que estamos querendo dar cheque em
branco ao Governo. Representaria, Sr. Presidente,
um desrespeito ao Congresso Nacional e aos ilustres
membros da Oposição que trabalham na Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e

Fiscalização, realizando ali a tarefa hercúlea de
definir prioridades para a aplicação desses recursos.

Análise superficial do Orçamento mostra que a
Fonte 175 - exatamente a origem dos recursos
relacionados com a matéria que ora votamos - prevê
inúmeros investimentos, que não serão feitos, se a
DRU não for aprovada. Os avanços inquestionáveis
ocorridos nas áreas de educação e saúde, ao longo
dos últimos anos, aconteceram em virtude da
aprovação do FEF, que tem como sucedâneo a DRU.

Está claro que avançamos ao trazer para o
Pais, depois de algumas décadas, um Orçamento
realista, compatrvel com a receita e que pode
efetivamente ser executado. Entretanto, é necessária
a aprovação desse projeto, para continuarmos
próximos à realidade. Com essa medida, Governo e
Congresso Nacional terão condições de estabelecer
as suas prioridades.

O PSDB compreende que essa matéria é de
extrema relevência e, por isso, sua discussão deveria
ser dissociada da dicotomia Oposição e Situação.
Estaremos criando mecanismos de governabilidade,
Sr. Presidente.

Encerro dizendo que a única vinculação efetiva
é aquela que vem da nossa responsabilidade polltica,
que apenas a prática da democracia ensina. O PSDB
vota favoravelmente, na certeza de que estamos
ajudando estados e municlpios e permitindo que o
Governo aplique recursos onde eles realmente são
necessários.

O PSDB vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o PFL?
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, gostaria de desmistificar algumas
informações sobre a disponibilidade de recursos da
União.

Em primeiro lugar, a DRU - Desvinculação de
Receitas da União -, nenhuma relação tem com o
FEF, extinto no dia 31 de dezembro de 1999. Esse
Fundo vinculava a disponibilidade de 20% dos
recursos orçamentários, sem levar em consideração
as perdas de estados, municfpios,Distrito Federal, do
Fundo de Exportação de Produtos Industrializados,
do salário-educação e assim por diante. I

A disponibilidade de recursos da União, Sr.
Presidente, possibilita ao Governo desvincular 20%
de sua receita orçamentária, de acordo com
parêmetros a serem definidos por esta Casa, e o
desobriga de pagar juros em determinados déficits
orçamentários existentes e de ter sobra em outros.



O que recomenda o Governo?

O Sfl. ~FU\l?LDO iblADEIRA (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, acompanhei atentamente a
exposição de cada um dos Srs. Lideres.

A Oposição continua a bater na tecla da
catástrofe. Foi assim por ocasião do estabelecimento
do Plano Real, quando se disse que era um plano
apenas para eleição, e votaram contra o Fundo Social
de Emergência. O mesmo ocorreu quando da
votação do Fundo de Estabilização Fiscal e agora
repete-se com a desvinculação de recursos
orçamentários da Uniáo, em que há vários ganhos em
relação aos instrumentos anteriores.

Ora, neste instante, em função de tudo o que
ocorreu nesses anos, percebemos que aumentaram
os gastos com a saúde, com a educação, com a
Previdência, e com todas as áreas socais.

Não consigo entender como alguém que
defende orçamento participativo defende também um
orçamento inteiramente amarrado e vinculado. Essa
proposta de desvinculação está no Orçamento, a
destinação dos recursos está proposta no Orçamento
e quem vai aprovar é o Congresso Nacional.

Trata-se de assunto emSlustivamente debatido,
exaustivamente conhecido. Por isso, encaminhamos
o voto "sim",

O ~FZ. AGI\lELO QUEIROZ - Sr. Presidente,
paço a palavra para uma questão de ordem.

O S~. PRE~IDEl\!TE (wiichel Temer) - Tem V.
E}{B a palavra.

O SR. ~Gi'\!ELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
minha questão de ordem é referente à votação.
Solicito a V. Et" que me responda antes da votação,
porque diz respeito e){atamente à ela. O que
acontece se, aprovada a emenda, houver na
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Fui questionado hoje à tarde por membros da desenvolvimento e executar um orçamento
imprensa se a desvinculação representará 41 bilhões priorizado, então temos o direito de utilizar 20%
do Orçamento. Se for verdade, não é de uma só vez, desses recursos para aplicar naquilo que é funda-
Sr. Presidente. Desvinculam-se 41 bilhôes, sendo mental: a constituição de uma infra-estrutura para
que pouco mais de 3 bilhões por mês. que o PaJa possa crescer gerando emprego e renda.

Fui também questionado se, com a aprovação Por isso, Sr. Presidente, com toda sua visão da
da DRU, seriam retirados recursos da Previdência govemabilidads, daquilo que é fundamental para o
Social e da saúde. Não é verdade. Se o Governo os crescimento do Pars, daquilo que é fundamental para
retirar provisoriamente, restituirá esse custo, além do a geração de emprego e renda e daquilo que nós
necessário. desejamos construir - uma Nação forte e

Disseram que vão ser retirados 12 bilhões da independente e um Pars soberano -, o PFL
Previdêncià Social e vão ser dados, no mfnimo, 42 recomenda o voto "sim".
bilhões, ou seja, aos 12 bilhões retirados somam-se O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PFL
10 bilhões, para cobrir o déficit do Sistema Geral da vota "sim",
Previdência Socia', e mais 20 bilhões, para cobrir o
déficit do sistema de previdência dos servidores
públicos.

Ora, Sr. Presidente, sendo assim, que recursos
serão retirados? Nenhum. Perderão os Estados?
Não, porque nada se retira da composição do Fundo
de Participação de estados s municlpios, dos Fundos
Constitucionais das regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste ou do Fundo de Compensação das
Exportações de Produtos Industrializados.

Sr. Presidente, por que o Governo destinará
mais recursos à saúde e à Previdência Socia',
quando precisarem, se neste instante os retira?
Porque já existem vinculações demais. Caso abra um
precedente, terá de fazer o mesmo para todos. E
precedentes sempre levam a precedentes.

Por isso, Sr. Presidente, a proposta está correta.
O nome mudou porque são recursos próprios. É o
caso de determinada empresa ter 100 mil reais em
contas correntes em determinado banco e dfvida de
20 mil reais em outra instituiçâo, sendo que nesta
está pagando juros.

Ele pega 20 mil ~eais de sua conta corrente que
tem 100 mil e coloca no outro banco para saldar a
divida e evitar o pagamento de juros. Será que o
Governo não tem o direito de remanejar seus
recursos? Lógico que tem. E, além do 'mais, esse
remanejamento de recursos é fundamental à
estabilidade econômica do Pais.

. Sr. Presidente, com esse sentimento é que nós
achamos que s. atual PEC está perfeita. Vai no
caminho daquilo que n6s desejamos: um Estado
moderno e eficiente que tenha à sua disposição os
recursos necessários para aplicar em áreas
fundamentais e prioritárias.

Qual é a ligação entre a DRU, o Orçamento
Geral da União e o PPA? Completa. Se nós vamos
implementar, através do PPA, os ab{os de
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artigos que se Deputados têm, por emendas, o direito de apresentar
em torno de 700 milhões de reais...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
Deputado, permita-me a indelicadeza da interrupção,
mas acabei de informar a V. Exa que durante a
votação o encaminhamento é "sim" ou "não", com um
breve esclarecimento. V. Exa quer debater o tema. Se
V. Ex8 debater o tema, haverá debate paralelo, e isso
não vamos permitir durante a votação.

O SR. BABÁ - Está bem, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
OSR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Ext' a palavra.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB
encaminha o voto "sim" e solicita a sua bancada que
permaneça em plenário, pois teremos várias
votações.

O PPB encaminha o voto "sim".
O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
recomenda o voto "sim" e pede a seus Parlamentares
que venham ao plenário.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT mantém-se
em obstrução até que 30a votos sejam registrados no
painel.

O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
Governo convoca os Deputados da base para aqui
comparecerem. Há a necessidade de 308 votos.

O SR. SílVIO TORRES (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB também
convoca os seus Parlamentares e pede a eles que
permaneçam em plenário, pois teremos outras
votações nominais.

O SR. JOÃO PIZZOLATTI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É sobre
a matéria em votação, Deputado João Pizzolatti?

O SR. JOÃO PIZZOLATTI - Não, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Então,
não é possrve!. Só concederei a palavra se for sobre a
matéria em votação.

O SR. SYNVAL GUAZZELLI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ext' a palavra.

Constituição Federal dois
contradizem?

O art. 167 da Constituição Federal, em seu
inciso XI, prorbe a utilização das contribuições sociais
para qualquer fim que não seja o Regime Geral da
Previdência. Aprovada a DRU, teremos na mesma
Constituição Federal um artigo permitindo que 20%
desses recursos sejam utilizados para ol)tro fim.
Então, um veta a utilização e o outro autoriza a
utilização para outro fim. O que acontecerá se
aprovarmos essa emenda?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não há
questão de ordem a ser respondida, Sr. Deputado. V.
Exa fez um esclarecimento, uma ponderação aos
ouvidos do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A
Presidência solicita a todos os Srs. Deputados que
tomem os seus lugares, a fim de ter inIcio a votação
pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Alerto os

Srs. Parlamentares para o seguinte: dependendo do
resultado, teremos ainda muitas votações nominais
pela frente. Vamos, portanto, permanecer em
plenário após a votação.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, s6 queria
confirmar que a bancada do PT mantém-se em
obstrução nessa matéria e não participa da votação.

O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É sobre
a matéria em votação? É para encaminhar? É "sim"
ou "não", para encaminhamento da votação. É só o
que vou permitir nesta votação.

O SR. BABÁ - Sr. Presidente, é sobre a
matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não.

O SR. BABÁ (PT - PA. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu queria
ponderar aos Srs. Deputados que aquilo que o
Deputado Aloizio Mercadante disse com relação às
emendas parlamentares é mais grave ainda. Quando
o Deputado Aloizio Mercadante disse que os
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o SR. SYNVAL GUAZZELLI (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero comunicar
a V. ExB que, com relaç~o à PEC nO 85-B, de 1999,
estou encaminhando à Mesa justificativa de voto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
acolhe a justificativa de V. Exa

O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
Governo encaminha o voto "sim" e solicita aos Srs.
Deputados que permaneçam em plenário.

O SR. JOÃO PIZZOLATTI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Autorizo
a palavra a V. Exa, excepcionalmente, para uma
comunicação também excepcional e dramática.

O SR. JOÃO PIZZOLATTI (PPB - SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Muito obrigado, Sr.
Presidente.

Como catarinense, como Deputado Federal por
Santa Catarina e como Presidente da Subcomissão
de Turismo, infelizmente, registro em plenário uma
fatalidade que aconteceu na BR-470, no Estado de
Santa Catarina, na Serra da Santinha, perto do
Municfpio de Lages.

Houve um acidente envolvendo dois ônibus,
dois microônibus, um caminhão, um carro. matando
42 pessoas e deixando feridas outras 50. Das 42
pessoas mortas, 40 são argentinas, coirmãos que
vieram para o Brasil visitar o Pais como turistas e que,
infelizmente, tiveram esse fim trágico.

Registro, também, que o Governo do Estado,
através do nosso Governador, Esperidião Amin,
mobilizou a estrutura do Estado para dar todo o apoio
possivel neste momento de extrema dificuldade para
todos nós.

O Brasil está em luto. Santa Catarina está em
luto, e em consideração às pessoas que se foram,
que morreram, e aos familiares, requeiro a V. Exa um
minuto de silêncio deste Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Atendo
à solicitação do nobre Deputado. Realmente todos
soubemos do trágico acidente ocorrido no dia de hoje
envolvendo os nossos concidadãos de Santa
Catarina. De modo que solicito ao Plenário que
atenda à postulação do colega e nos mantenhamos
em silêncio por um minuto.

Janeiro de 2000

(É observBldo um minuto de silêncio pelo
Plenário.)

O S~. PRE$IDEl\ITE (Michel Temer) - Muito
obrigado, Sra. Deputados.

O SR. JOÃO PIZZOLATII- Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O SR. PROFESSOR LUIZll\IHO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex" a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZIMHO (PT-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, é sobre a
votação. O painel registra 330 votantes. Portanto, o
PT sai da sua posição de obstrução para ovoto "não".
Então, a bancada do PT passa a votar "não".

O SR. CARLlTO illiERSS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. CARLITO iJJlERSS (PT- SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ainda em
relação a esse ê?lcidente gravissimo - inclusive
havia-me inscrito para discutir essa questão, mas
infelizmente não foi possivel falar -, gostaria de
acrescentar alguns detalhes.

Durante muitos anos alguns Deputados Estaduais
e Federais anunciaram que na BR - 470 poderia ocorrer
acidente de tal gravidade. Tal rodovia está praticamente
esquecida no que conceme à manutenção.

Em acompanhamento que fizemos da exacuçao
orçamentária, Sr. Presidente, veriiiC5lmos que, no ano de
1999, somente 1% do orçamento destinado à eliminação
de pontos críticos das estradas, que já era pouco no
nosso entendimento, foi executado naquela região.

A BR - 470 está sofrendo um processo de
estadualização, e o Governo do Estado está
querendo até privatizar essa estrada.

Infelizmente, e com muita tristeza, temos de
anunciarque este foi o maioracidente automobilfstico
que aconteceu em Santa Catarina. Não foi por falta
de aviso. Esperamos que após esse acidente as
autoridades tomem atitudes em relação a pontos
crlticos das estradas de Santa Catarina, que temos
apontado há muito tempo.

Tudo indicava que isso poderia acontecer.
Apesar de não querermos que tivesse ocorrido,
infelizmente aconteceu.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem, como Lidar do PSDB, para uma
breve comunicaçao.
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o SR. PRESIDE~TE (Michel Temer) - É sobre
a matéria em votação?

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, farei
apenas uma rápida referência a outro assunto,
aproveitando esse intervalo da votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
pedir a V. Exa, em favor da votação, que se atenha à
matéria, neste momento.

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente,
estamos votando, e não creio que atrapalharei o
Plenário apenas fazendo referência a uma
manifestação feita no inrcio desta sessão pelo ilustre
Uder José Genorno. Serei bastante breve, se V. Exa
me permitir.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Acabei
de negar a palavra para alguns colegas, nobre Uder.
Por isso, embora reconheça o peso da palavra de V.
Exa, concederei assim que terminar a votação, com
muito prazer.

O SR. PINHEIRO LANDIM - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. PINHEIRO LANDIM (PMDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
recomenda o voto "sim" e solicita a seus membros
que compareçam ao plenário e aqui permaneçam, a
fim de que possam participar das outras votações que
ainda ocorrerão, de destaques e de outra matéria.

O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
Governo recomenda o voto "sim" e convoca os Srs.
Parlamentares a permanecerem no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, venham ao plenário. Estamos em
processo de votação nominal.

O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem, para registrar que na manha de
hoje o Presidente da República sancionou projeto de
lei de minha autoria, aprovado nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sr.
Deputado, perdoe-me por interromper V. Ex&, mas
acabei de negar a palavra ao Uder Aécio Neves e a
outros companheiros exatamente porque neste
momento serão feitos apenas encaminhamentos de
votação, e nada mais do que isso. Concederei
novamente a palavra a V. Ex8 a seguir.

O SR. ALDO REBELO - Pensei que
estivéssemos já em processo de votação e que neste
momento V. Exa franqueasse a palavra aos
Parlamentares, como costuma fazer.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - ~

verdade, mas nesta votação estou concedendo ~

palavra apenas para que se encaminhe a vot~çf>j(j.

Em seguida, darei a palavra a V. Ex8

O SR. PROFESSOR LUIZINHO ~ Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex& a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a bancada do PT
convoca seus Deputados e Deputadas a
comparecerem ao plenário para votar "não" à DRU.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
Frente Liberal solicita aos Srs. Deputados que ainda
se encontram em seus gabinetes ou em outras
dependências da Casa que venham ao plenário para
votarmos a Desvinculação de Receitas da União. E o
Partido da Frente Liberal orienta o voto "sim".

( O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex& a palavra.

O SR. BABÁ (PT - PA. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, a bancada do PT convoca seus
Deputados para votarem "não" a este projeto.

Atenção, Srs. Deputados do Partido dos
Trabalhadores, estamós convocando todos os senhores
para votarem de acordo com a classe trabalhadora, ou
seja, para votarem "não" a eate projeto.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, considerando
que o painel está imobilizado hé algum tempo,
pergunto se não podemos encerrar a votaçêo, já que
temos muitos destaques para serem votados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
aguardar mais alguns minutos e encerrar a votação.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE rIDiATOS 
(PSDB - CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, gostaria de justificar a ausência do
nosso Deputado Chiquinho Feitosa, do PSDB do
Ceará, que infelizmente sofreu um acidente
automobiHstico há cerca dé dez dias, mas está se
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restabelecendo. Graças a Deus, está passando bem
e daqui a uns dias estará conosco.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois,
nao. Desejamos a melhora do nobre colega.

O SR. SILVIO TORRES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex'l a palavra.

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem
revisao do orador.) - Sr. Presidente, lembro aos
deputados do PSDB que teremos várias votações
nominais. Peço que permaneçam em plenário, para
acelerarmos as votações.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

Proposição: PÉC N° 8511999 - SUBSTITUTIVO

Início Votação: 12/0112000 18:53

Fim Votação: 1210112000 19:16

Resultado da Votação
Sim 343
Não 137
Abstenção O

Total da Votação 480

Art. 17 1

Total Quorum 481

Obstrução O

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
Deputado, já vou encerrar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Todos
votaram? (Pausa.) Vou encerrar a votação.

Está encerrada a votação. (Pausa.)
Anuncio o resultado:
Votaram
Sim 343
Nao 137
Abstenções 000
Total 480

É aprovado o substituto adotado pela
Comissao Especial, ressalvados os destaques.

Está prejudicada a proposição inicial (Proposta
de Emenda à Constituição n° 85/99), e as emendas a
ela apresentadas, ressalvados os destaques.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO:

Presidiram a Votação: Michel Temer -16:13

Orientação
PFL -Sim
PSOB-Sim
PMOB-Sim
PT- Não
PPB-Sim
PlB -Sim
POT - Não
PSBIPCOOB - Niio
PUPSTIPSL - Não
PPS-Não
PV-Não
GOV.-Sim

RORAIMA
Partido Bloco \loto

Airtbn Cascavel PPS Sim
A16este Almeida PMDB SIm
Almir Sá PPB Sim
,Elton Rohnelt PFL Sim
Luciano Castro PFL Sim
Luis Barbosa PFL Sim
Robéno Araújo PL PUPSTIPSL Sim

Total Roraima: 7
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Partido Bloco Voto

AMAPÁ
AntOniO Feijão PSDB Sim
Badu Picanço PSDB Sim
Dr. Benedito Dias PPB Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Não

Fátima Pelaes PSDB Sim
Jurandil Juarez PMDB Sim
Sérgio Barcellos PFL Sim

Total Amapá: 8

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB Sim

Babá PT Não

Deusdeth Pantoja PFL Sim

Elclone Barbalho PMDB Sim

Gerson Peres PPB Sim

Giovanni Queiroz PDT Não

Jorge Costa PMDB Sim

José Prianle PMDB Sim

Josué Bengtson PTB Sim

Niclas Ribeiro PSDB Sim

Nilson Pinto PSDB Sim

Paulo Rocha PT Não

Raimundo Santos PFL Sim

Renildo Leal PTB Sim

Valdir Ganzer PT Não

Vic Pires Franco PFL Sim

Zenaldo Coutinho PSDB Sim

Total Pará: 17

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSDB Sim

Átila Lins PFL Sim

FranCISco Garcia PFL Sim

José Melo PFL Sim

Luiz Fernando PPB Sim

Pauderney Avelino PFL Sim

Silas Câmara PTB Sim

Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Não

Total Amazonas: 8

RONDONIA
Agnaldo Muniz PDT Não

Confúcio Moura PMDB Sim

Eurfpedes Miranda PDT Não

Expedito JÚnior PFL Sim

Marinha Raupp PSDB Sim

Nllton Capixaba PTB Sim

Oscar Andrade PFL Sim

Sérgio Carvalho PSDB Sim

Total Rondonia : 8

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Sim

João Tota PPB Sim
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Partido Bloco Voto

José Aleksandro PFL Sim
Márcio Bittar PPS Não
Marcos Afonso PT Não
NllsolJ Mourão PT Não

Sérgío Barros PSDB Sim

Zila Bezerra PFL Sim

Total Acre: 8

TOCANTINS
Antômo Jorge PTB Sim

Darci Coelho h-L Sim

Freire Júnior PMD8 Não

Igor Avelino PMDB Não

João Ribeiro PFL Sim

Osvaldo Reis PMDB Sim

Pastor Amarildo PPB Sim

Paulo Mourão PSDB Sim

Total Tocantins: 8

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Sim

Antonio Joaquim Araújo PPB Sim

Cesar Bandeira PFL Sim

Costa Ferreira PFL Sim

Eliseu Moura PPB Sim

Gastão Vieira PMD8 Sim

João Castelo PSDB Sim

José Antonio PSB PSB/PCDOB Não

Mauro Fecury PFL Sim

Neiva Moreira PDT Não

Nice Lobão PFL Sim

Paulo Marinho PFL Sim

. Pedro Femandes PFL Não

Pedro Novais PMDB Sim

Remi Trinta PST PUPST/PSL Sim

Roberto Rocha PSD8 Sim

Sebastião Madeira PSDB Sim

Total Maranhão: 17

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Sim

Almeida de Jesus PL PUPST/PSL Não

An/bal Gomes PMDB Sim

Antonio Cambraia PSDB Sim

Antônio José Mota PMDB Sim

Amon Bezerra PSDB Sim

Inácio Arruda pedoB PSB/PCDOB Não

José Linhares PPB Sim

José Pimentel PT Não

Léo Alcântara PSDB Sim

Manoel Salviano PSD8 Sim

Mauro Benevides PMDB Sim

Morom Torgan PFL Sim

Nelson Otoch PSDB Sim

Pinheiro Landim PMDB Sim

Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim

Rommel Feij6 PSDB Sim
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Partido Bloco Voto

Gf::ARÁ
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Não

Ubiratan Aguiar PSDB Sim

Vicente Arruda PSDB Sim

TClÍ'.3! Ceará: 20

PIAuí
Átila Lira PSDB Sim

B.Sá PSDB Sim

Ciro Nogueira PFL Sim

Heráclito Fortes PFL Sim

João Henrique PMDB Sim

Mussa Demes PFL Sim

Paes Landim PFL Sim

Themístocles Sampaio PMDB Sim

Wellington Dias PT Não

Total Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Sim

Betinho Rosado PFL Sim

Henrique Eduardo Alves PMDB Sim

Iberê Ferreira PPB Sim

Laire Rosado PMDB Sim

Lavoisier Maia PFL Sim

Múcio Sá PMDB Sim

Ney Lopes PFL Sim

Total Rio Grande do Norte: 8

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Sim

Armando Abflio PMDB Sim

Avenzoar Arruda PT Não

Carlos Dunga PMDB Sim

Damião Fellciano PMDB Sim

Domiciano Cabral PMDB Sim

Efraim Morais PFL Sim

Enivaldo Ribeiro PPB Sim

Inaldo Leitão PSDB Sim

Marcondes'Gadelha PFL Sim

Ricardo Rique PSDB Sim

Wilson Braga PFL Sim

Total Paraíba: 12

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Sim

Armando Monteiro PMDB Sim

Carlos Batata PSDB Sim

Clementino Coelho PPS Não

Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Não

Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Não

Fernando Ferro PT Não

Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Não

InocêncIo Oliveira PFL Sim

JoãoColaço PMDB Sim
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Partido Bloco \loto
PERNAMBUCO
Joaquim Franciscó PFL Sim

Joel De Hollanda PFL Sim

José Mendonça Bezerra PFL Sim

José Múcio Monteiro PFL Sim

Luciano Bivar PSL PUPST/PSL Não

Luiz Píauhylino PSOB Sim

Marcos de Jesus PST PUPST/PSL Não

Osvaldo Coelho PFL Sim

Pedro Corrêa PPB Sim

Pedro Eugênio PPS Não

Ricardo Fiuza PFL Sim

Salatiel Carvalho PMDB Sim

Sérgio Guerra PSOB Sim

Severino Cavalcanti PPB Sim

Total Pernambuco: 24

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Sim

Augusto Farias PPB Sim

Givaldo Canmbão PSB PSB/PCDOB Não

Helenildo Ribeiro PSDB Sim

João Caldas PL PUPST/PSL Sim

José Thomaz Nonô PFL Sim

Luiz Dantas PST PUPST/PSL Sim

Olavo Calheiros PMDB Sim

Regls Cavalcante PPS Não

Total Alagoas: 9

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Sim

Augusto Franco PSDB Sim

Cleonâncio Fonseca PPB Sim

Jorge Alberto PMDB Sim

José Teles PSOB Sim

Marcelo Déda PT Não

Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Não

Sérgio Reis PSOB Sim

Total Sergipe: 8

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim

Claudio Cajado PFL Sim

Coriolano Sales PMDB Sim

Félix Mendonça PTB Sim

Francistônio Pinto PMDB Sim

Geddel Vieira Lima PMDB Sim

Geraldo Simões PT Não

Gerson Gabnelli PFL Sim

Haroldo Lima PCdoS PSB/PCOOB Não

Jairo CarneIro PFL Sim

Jaques Wagner PT Não

João Almeida PSDB Sim

João Leão PSOB Sim
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Partido Bloco' Voto

BAHIA
Jonival Lucas Junior PPB Sim

Jorge Khoury PFL Sim

José Carlos Aleluia PFL Sim

José Lourenço PFL Sim

José Rocha PFL Sim

José Ronaldo PFL Sim

Jutahy Junior PSDB Sim

Leur Lomanto PFL Sim

Luiz Moreira PFL Sim

Manoel Castro PFL Sim

Mário Negromonte PSDB Sim

Nelso'n Pellegnno PT Não

Nilo Coelho PSDB Sim

Paulo Braga PFL Sim

Paulo Magalhães PFL Sim

Pedro lrujo PMDB Sim

Reginaldo Germano PFL Sim

Roland Lavigne PFL Sim

Saulo Pedrosa PSDB Sim

Ursicino Queiroz PFL Sim

Walter Pinheiro PT Não

Yvonilton Gonçalves PPB Sim

Total Bahia: 35

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Sim

Aécio Neves PSDB Sim

Antônio do Valle PMDB Sim

Aracely de Paula PFL Sim

Bonifácio de Andrada PSDB Sim

Cabo Júlio PL PUPST/PSL Não

Carlos Melles PFL Sim

Carlos Mosconi PSDB Sim

Cleuber Carneiro PFL Sim

Custódio Mattos PSDB Sim

Danilo de Castro PSDB Sim

Edmar Moreira PPB Sim

Eduardo Barbosa PSDB Sim

Eliseu Resende PFL Sim

Fernando Diniz PMDB Sim

Gilmar Machado PT Não

Glycon Terra Pinto PMDB Sim

Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim

João Fassarella PT Não

João Magalhães PMDB Sim

João Magno PT Não

José Militão PSDB Sim

Júlio Delgado PMDB Não

Lael Varella PFL Sim

Lincoln Porteia S.Part. Não

Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim

Marcos Lima PMDB Não

Maria do Carmo Lara PT Não
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Partido Bloco Voto

MINAS GERAIS
Mário de Oliveira PMDB Sim

Narcio Rodrigues PSDB Sim

Nilmário Miranda PT NAo

OdelmoLeão PPB Sim

Ollmpio Pires PDT NAo

Osmânio Pereira PMDB Sim

Paulo Delgado PT NIo

Phllemon Rodrigues PMDB Sim

Rafael Guerra PSDB Sim

Roberto Brant PFL Sim

Romel Anizio PPB Sim

Romeu Queiroz PSDB Sim

Ronaldo Vasconcellos PFL Sim

Saraiva Felipe PMDB Nilo

Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB NIo

Silas Brasileiro PMDB Sim

Virgílio Guimarães PT Nlo

Vittorio Medioli PSDB Sim',

Walfrido Mares Guia PTB Sim

Zaire Rezende PMDB Nilo

Total Minas Gerais: 48

ESP(RITO SANTO
A1oízio Santos PSDB Sim

Feu Rosa PSDB Sim

João Coser PT Nlo

José Carlos Elias PTB Sim

Marcus Vicente PSDB Sim

Max Mauro PTB NlIo

Nilton Baiano PPB Sim

Ricardo Ferraço PSDB Sim

Rita Camata PMDB Sim

Total Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde PPB Sim

A1dir Cabral PFL Sim

Alexandre Santos PSDB Sim

A1merinda de Carvalho PFL Sim

Antomo Carlos Biscaia PT NIIo

Arolde de Oliveira PFL Sim

Ayrton Xerêz PPS NlIo

Bispo Rodrigues PL PUPST/PSL Nilo

Carlos Santana PT Nao

Celso Jacob PDT Nao

Coronel Garcia PSDB Sim

Dino Fernandes PSDB Sim

Dr. Helena PSDB Sim

Eber Silva PDT Nao

Eduardo Paes PTB Sim

Eurico Miranda PPB Sim

Fernando Gaberra PV Nao

Fernando Gonçalves PTB Sim
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Partido Bloco Voto

RIO DE JANEIRO
Francisco Silva PST PUPST/PSL Não

lédio Rosa PMDB Não

Jair Bolsonaro PPB Sim

.' Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Não

João Mendes PMDB Sim

José Carlos Coutinho PFL Sim

Laura Carneiro PFL Sim

Luis Eduardo PDT Não

Luiz Ribeiro PSDB Sim

Luiz Salomão PDT Não

Luiz Sérgio PT Não

Mareio Fortes PSDB Sim

Mattos Nascimento PST PUPST/PSL Não

Milton Temer PT Não

Miriam Reid PDT Não

Miro Teixeira PDT Não

Pastor Valdeci Paiva S.Part. Não

Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Não

Paulo Feijó PSDB Sim

Ricardo Maranhão PSB PSB/PCDOB Não

Roberto Jefferson PTB Sim

Rodrigo Maia PTB Sim

Ronaldo Cezar Coelho PSDB Sim

Rubem Medina PFL Sim

Simão Sessim PPB Sim

Vivaldo Barbosa PDT Não

Wanderley Martins PDT Não

Total Rio de Janeiro: 45

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Sim

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Não

Aloizio Mercadante PT Não

André Benassi PSDB Sim

Angela Guadagmn PT Não

Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim

Antonio Kandir PSDB Sim

Antomo Palocci PT Não

Arlíndo Chinaglía PT Não

Arnaldo Faria de Sá PPB Sim

Arnaldo Madeira PSDB Sim

Ary Kara PPB Sim

Bispo Wanderval PL PUPST/PSL Não

Celso Russomanno PPB Sim

Clovis Volpi PSDB Sim

Corauci Sobrinho PFL Sim

Cunha Bueno PPB Sim

De Velasco PST PUPST/PSL Não

Delfim Netto PPB Sim

Dr. Evílásio PSB PSB/PCDOB Não

Dr. Hélio PDT Não

Duilio Pisaneschi PTB Sim

Edinho Araújo PPS Não
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
Eduardo Jorge PT Não
Emerson Kapaz PPS Não
Fernando Zuppo POT Não
Gilberto Kassab PFL Sim
Iara Bernardi PT Não
Jair Meneguelli PT Não
João Paulo PT Não
Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim
José de Abreu PTN Não
José Dirceu PT Não
José Genoíno PT Não
José Indio PMOB Sim
José Machado PT Não
José Roberto Batochio POT Não
Julio Semeghini PSDB Sim
Lamartine Posella PMDB Não
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Não
Maluly Netto PFL Sim
Marcos Cintra PL PUPST/PSL Sim
Medeiros PFL Sim
Michel Temer PMDB Art. 17
Moreira Ferreira PFL Sim
Nelo Rodolfo PMDB Sim

Nelson MarQuezel1i PTB Sim
Neuton Lima PFL Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Professor Luizinho PT Não
Ricardo Berzoini PT Não

Ricardo Izar PMDB Sim

Rubens Furlan PPS Não

Salvador Zimbaldi PSDB Sim

Sampaio Dória PSDB Sim
Silvio Torres PSDB Sim
Teima de Souza PT Não
VadãoGomes PPB Sim

Valdemar Costa Neto PL PUPST/PSL Não

Wagner Salustiano PPB Sim
Xico Graziano PSDB Sim
Zulaiê Cobra PSDB Sim

Total São Paulo: 63

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim
Lino Rossi PSDB Sim

Murilo Domingos PTB Sim

Pedro Henry PSDB Sim

Ricarte de Freitas PSDB Sim

Teté Bezerra PMDB Sim

Welinton Fagundes PSDB Sim

Wilson Santos PMDB Sim

Total Mato Grosso: 8
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Partido Bloco Voto

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Não

Geraldo Magela PT Não

Jorge Pinheiro PMDB Sim

Maria Abadia PSOB Sim

Pedro Celso PT Não

Ricardo Noronha PMDB Sim

Total Distrito Federal: 6

GOIÁS
Barbosa Neto PMDB Sim

Geovan Freitas PMOB Não

Jovair Arantes PSDB Sim

Juquinha PSDB Sim

Lidia Quinan PSDB Sim

Lúcia Vânia PSDB Sim

Luiz Blttencourt PMDB Não

Nair Xavier Lobo PMDB Sim

Norberto Teixeira PMDB Sim

Pedro Canedo PSDB Sim

Pedro Chaves PMDB Sim

Pedro Wilson PT Não

Ronaldo Caiado PFL Sim

Vllmar Rocha PFL Sim

Zé Gomes da Rocha PMOB Sim

Total Goiás: 15

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Não

João Grandão PT Não

Marçal Filho PMOB Sim

Mansa Serrano PSOB Sim

Nelson Trad PTB Sim

Pedro Pedrossian PFL Não

Waldemir Moka PMDB Sim

Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ
Affonso Camargo PFL Sim

Airton Roveda PFL Sim

Alex Canziani PSDB Sim

Basilio Villani PSOB Sim

Chico da Princesa PSDB Sim

Dilceu Speraflco PPB Sim

Or. Roslnha PT Não

Gustavo Fruet PMOB Sim

Hermes ParcianelJo PMDB Sim

Iris Simões PTB Sim

Ivanio Guerra PFL Sim

José Borba PMDB Sim

José Carlos Martinez PTB Sim

José Janene PPB Sim

Luciano Pizzatto PFL Sim

LUIz Carlos Hauly PSOB Sim
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Partido Bloco Voto

PARANÁ
Márcio Matos PT Não

Max Rosenmann PSOB Sim

Moacir Michelelto PMOB Sim

Nelson Meurer PPB Sim

Odflio Balbinolti PSOB Sim

Oliveira Filho PPB Sim

Osmar Serraglio PMOB Sim

Padre Roque PT Não

Ricardo Barros PPB Sim

Rubens Bueno PPS Não

Santos Filho PFL Si!T1

Total Paraná: 27

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL Sim

Carlito Merss PT Não

Edinho Bez PMOB Sim

Edison Andrino PMOB Sim

Fernando Coruja POT Não

Gervás:o Silva PFL Sim

- .::.·..hl PPB Sim

lOS PMOB Sim

. Izzolaltl PPB Sim

...osé Carlos Vieira PFL Sim

Luci Choinacki PT Não

Pedro Biltencourt PFL Sim

Raimundo Colombo PFL Sim

Renato Vianna PM08 Sim

Serafim Venzon POT Sim

Vicente Caropreso PSOB Sim

Total Santa Catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL
Adão Preito PT Não

Airton Oipp POT Não

Alceu Collares por Não

Augusto Nardes PPB Sim

Caio Riela PTB Não

Cezar Schirmer PMOB Sim

Oarclsio Perondl PMOB Sim

Enio Bacci POT Não

Esther Grossi PT Não

Fernando Marroni PT Não

Felter Júnior PPB Sim

Germano Rigolto PMOB Sim

Henrique Fontana pr Não

Júlio Redecker PPB Sim

Luis Carlos Heinze PPB Sim

Luiz Mainardi PT Não

Marcos Rolim PT Não

Mendes Ribeiro Filho PMOB Sim

Nelson Marchezan PSOB Sim

Nelson Proença PMOB Sim
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RIO GRANDE DO SUL
Osvaldo Biolchi
Paulo José Gouvêa
Paulo Paim
Pompeo de Mattos
Roberto Argenta
Synval Guazzelli
Telmo Kirst
Valdeel Oliveira
Waldir SChmidt
Waldomiro Fioravante
Veda Crusius

ToIi8l Rio Grande do Sul: 31

Partido

PMOB
PL
PT
PDT
PHDBS
PMDB
PPB
PT
PMDB
PT
PSOB

Bloco

PUPST/PSL

Voto

Sim
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Sim
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a Por isso, o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB vota
mesa requerimento nos seguintes termos: "não".

REQUERIMENTO

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 162, XIV, do

Regimento Interno, a votação em globo dos
destaques simples apresentados à PEC nO 85-B/99.

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 2000. 
Arnaldo Madeira, Uder do Governo - Paulo Pedrosa,
Vice-Uder do PSOB - Gerson Peres, Vice-Uder do
PPB - Mendes Ribeiro Filho, Vice-Uder do PMOB 
Paudemey Avelino, Vice-Uder do PFL - Fernando
Gonçalves, Vice-Uder do PTB.

O SR. SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem, para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, as
emendas aglutinativas não seriam englobadas.
Seriam votadas uma a uma.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Só os
destaques.

O SR. SÉRGIO MIRANDA - Só os destaques
simples?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Só os
destaques simples.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Portanto,
em primeiro lugar, vamos votar o requerimento. A
votação é simbólica.

Em votação o requerimento.

Como votam os Srs. Uderes?
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votamos
contra o requerimento.

P SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vamos
votar "não". Isto é apenas uma demonstração do vezo
autoritário, porque s6 hé um destaque simples. Por
que votar em globo? Por que não permitir que os
deputados manifestem sua opinião? É um destaque
simples, de um deputado. Quantos destaques
simples: dois?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A
Secretaria está me informando que há maior número
de destaques simples.

O SR. SÉRGIO MIRANDA - Se são um ou dois
destaques simples, vamos dar o direito para que esse
deputado apresente li=:.;a proposta.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o POT?

O SR. DRo HÉLIO (POT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, seguindo o mesmo
argumento de que devemos discutir o assunto, se são
apenas dois destaques simples, votamos "não", para
dar oportunidade de que cada um dos destaques
apresentados seja discutido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Partido Trabalhista Brasileiro? (Pausa.)

Como vota o Partido Progressista Brasileiro?
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB
encaminha o voto "sim".

O SR. PRESIDEl\tTE (Michel Temer) - Como
vota o PPS?

O SR. PEDRO EUGÊl'-JIO (PPS - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota
"não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT?

O SR. ALOIZIO MERCADAWTE (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós votamos
"não", evidentemente. Já que sáo apenas dois os
destaques, peço à Liderança do Governo que retire
esse requerimento e permita que haja um deb~te

democrático, uma vez que estamos retirando do
Congresso Nacional a prerrogativa de definir o
destino orçamentário com uma emenda de 41 bilhões
de reais para o Poder Executivo.

Faço esta solicitação para que possamos
realizar um debate democrático e pluralista, que é a
essência da vida do Parlamento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PMDB?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PSDB?

O SR. AÉCIO NEVES (PSOB - í\J1G. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDS vota
"sim".

O SR. PRESIDENTE (fu1ichel Temer) - Como
vota o PFL?

- I
O SR. INOCENCIO Oll\JEIM (PFL - PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota "sim"
e faz um apelo aos Sra. Parlamentares para que
permaneçam no plenário, pois teremos mais quatro



REQUERIMENTO
(Do Sr. Jair Meneguelli e outros)

(Simples)

Requeremos, nos termos Regimentais,
Destaque para Votação em Separado da Emenda
n° 3-CE/99 de autoria do Deputado Arnaldo Faria
de Sá e outros, para elaboração de Emenda
Aglutinativa.

Sala das Reuniões, de novembro de 1999. 
Deputado Jair Meneguelli, PT - SP - José
Genoino, Uder do PT - Aldo Rebelo, Uder do Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB - Regis Cavalcante, Uder
do PPS.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Jair Meneguelli e outros)

(Simples)

Requeremos, nos termos Regimentais,
Destaque para Votação em Separado da Emenda nO
4-CE/99, de autoria do Deputado Eurrpedes Miranda
e outros, para elaboração de Emenda Aglutinativa.

Sala das Reuniões, de novembro de 1999. 
Deputado Jair Meneghelli, PT - SP - José
Genoíno, Uder do PT - Aldo Rebelo - Uder do
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - Regis Cavalcante,
Vice-Uder do PPS.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Jair Meneguelli e outros)

(Simples)

Requeremos, nos termos Regimentais,
Destaque para Votação em Separado da Emenda n°
6-CE/99, de autoria dos Deputados Sérgio Miranda,
Arlindo Chinaglia, Dr. Rosinha, João Coser, Padre
Roque, Pompeo de Mattos, Celso Jacob e outros,
para elaboração de Emenda Aglutinativa.

Sala das Reuniões, de novembro de 1999. 
Deputado Jair Meneghelli, PT - SP - José
Genoíno, Uder do PT - Aldo Rebelo, Uder do Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB - Regis Cavalcante,
Vice-Uder do PPS.
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votações para concluir definitivamente a apreciação 2-CE/99, de autoria do Deputado Miro Teixeira e
desta matéria. outros, para elaboração de Emenda Aglutinativa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O que Sala das Reuniões, de novembro de 1999. _
recomenda o Governo? Deputado Jair Meneguelli, PT - SP - José

O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS. Sem Genoino, Uder do PT - Aldo Rebelo, Uder do Bloco
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Parlamentar PSB/PCdoB _ Regis Cavalcante,
Governo recomenda o voto ·sim". Vice-Uder do PPS.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em
votação o requerimento.

Quem estiver de acordo permaneça como se
acha. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em

votação os destaques simples:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Eurrpedes Miranda e outros)

(Simples)

Requeremos, nos termos Regimentais,
Destaque para Votação em Separado da Emenda n°
7-CE/99, que propõe:

Art. 76. Fica desvinculada de órgão,
fundo ou despesa, no perrodo de 2000 a
2002, vinte por cento da arrecadação de
impostos e contribuições da União, já
institurdos ou que vierem a ser criados no
referido perrodo, seus adicionais e
respectivos acréscimos legais.

Sala das Reuniões, de dezembro de 1999. 
Deputado Euripedes Miranda, PDT - RO - Walter
Pinheiro, Vice-Uder do PT - Fernando Coruja,
Vice-Uder do PDT.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Jair Meneguelli e outros)

(Simples)

Requeremos, nos termos Regimentais,
Destaque para Votação em Separado da Emenda nO
1-CE/99, de autoria do Deputado Gerson Peres e
outros, para elaboração de Emenda Aglutinativa.

Sala das Reuniões, de novembro de 1999. 
Deputado Jair Meneguelli, PT - SP - José
Genoino, Lider do PT - Aldo Rebelo, Líder do Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB - Regis Cavalcante,
Vice-Uder do PPS.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Jair Meneguelli e outros)

(Simples)

Requeremos, nos termos Regimentais,
Destaque para Votação em Separado da Emenda nO
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EfuiENDA AGLUTlbJATIVA i\lo 1

ACf~i1)Celnt7l o ffifi. i'~ ãlO Aio dG!.~

Di~p&miçõ~COi1~íiiuçionãlf~Tmfl~rtórifJ~.

A partir do conteúdo das Emendas de nO
2-CE/99, do Deputado Miro Teixeira, 3-CE/99, do
Deputado Arnaldo Faria de Sá e 7-CE/99, do
Deputado Euripedes rvliranda, dê-se art. 76,
constante do art. 1° do Substitutivo adotado pela
Comissao Especial, a seguinte redação: (apenas ao
eaput do artigo)

"Art. 1° .
Art. 76. Fica desvinculado de órgão, fundo ou

despesa, no periodo de 2000 a 2002, vinte por cento
da arrecadação de impostos e contribuições sociais
da União, já instituidos ou que vierem a ser criados no
referido perlodo, seus adicionais e respectivos
acréscimos legais, excluindo-se as de que tratam os
arts. 167, XI, e 212, C[\put e § SO e os arts. 74, § 3° e
75, § 2°, do ADCT"

Ju~iliiçãlç[)o

Com os constantes superávits primários
registrados pelas contas nacionais (excetuados
compromissos com almortizalçilo e rolagem da
dIvida), nàJo se fm: correto, com Sl área de Seguridade
(Assistência Social, Previdência, Saúde) Si Educação
e com os despossuldos que dela necessitam
diretamente e com o aval do Estado, retirar receitas
de fontes arrecadatórias com contribuição social
destinada ao pagamento de benefIcios do RGPS (art.
167, XI da CF), SI manutenção e desenvolvimento do
ensino fundamental (art. 212, CG1put e § 5° da CF), ao
financiamento das ações e serviços de saúde (FhlS
art. 74, § 3° do ADCT), e demais recursos carreados
para cobertura do custeio da Previdência Social (art.
7S, § 2° do ADCT).

Ademais, o FEF já se fez mais do que
necessário para equalização das receitas Si despesas
nacionais até a presente data. f\Jl21nter por mais 4
anos a retirada de 20% das arrecadações,
notadamente as que desejtlmos isentar com a
presente Emenda Aglutinativ21,. com o fim precrpuo de
remunerSlr e cobrir endividamentos financeiros
mobiliálrios, n§lo se faz justo ~ digno com parcela
maior da populaçaJo brBlsileira CSlrents dSl todos os

REQUERIMENTO REJEITADOS.
(Do Sr. Jair Meneguelli e outros) O SR.. P~ESIDEf~TE (i\iiichel Temer) - SobrEl ai

(Simples) Ivlssa as seguintes Emendas Aglutinativas:

Requeremos, nos termos Regimentais, PR.OPOSTA DE Elli1ENDA A. CON~TITUICl\O
Destaque para Votação em Separado do § 1° do art. i'\I0 us~e/~!' ~

76 do Substitutivo adotado pela Comissão Especial
da PEC n° -8S-A, de 1999, para elaboração d~

Emenda Aglutinativa.
Sala das Reuniões, de novembro de 1999. 

Deputado Jair Meneghelli, PT - SP - JOSIID
Genofno, Llder do PT - Aldo Rebelo, Llder do Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB - R~gi~ Cêll!@lcêlilí~,

Vice-Llder do PPS.
O SR. SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exa a palavra.
O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - i\lIG.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a iviesSl
informou que há vários destaques simples. Quais são
eJes?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - D~tfl

venla, Deputado, isso é irrelevante a esta altura. Há
um requerimento e temos de votá-lo.

O SR. SÉRGIO MIRANDA - Foi informado à
Casa que eram vários os destaques simples, mas
existe apenas um, do Deputado Eurrpedes i\iliranda.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
Informarei a V. Exa, com muito prazer.

Há o destaque do Deputado Eurrpedes Miranda
para a Emenda n° 7; destaque para a Emenda n° i,
que serve de base para a elaboração da emenda
aglutinativa, do Deputado Jair i\lleneguelli; para a
Emenda nO 2; para a Emenda nO 3; para a Emenda nO
4; para a Emenda nO 6; e do § 1° do art. 76.

São esses os destaques, Deputado Sérgio
Miranda.

O SR. PRESIDENTE (flllichel Temer) - Vamos
votar em globo os destaques simples. A votação é
igualmente simbólica.

O SR. AÉCIO loJEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (WiicheJ Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"não".

O SR. PRESIDEf"TE (Michel Temer) - Em
votação os destaques.

Os Srs. Deputados que 0$ Elprovam
permaneçam como se acham. (Pausal.)
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mecanismos de inserção social e laboral. Para tanto,
sugerimos sua vigência por apenas mais três anos.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. 
Deputado Eduardo Campos, PSB - PE - Walter
Pinheiro - PT.

EMENDA AGLUTINATIVA N° 2

Sr. Presidente,
Nos termos do art. 122 do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, e com fundamento:

1) Na emenda nO 1-CE/99, de autoria
do Deputado Gerson Peres e outros, que
dé nova redação ao parégrafo único do art.
76 de que trata a PEC nO 85/99;

2) Na emenda n° 02-CE/99, de autoria
do Deputado Miro Teixeira e outros, que
inclui parégrafo ao art. 76 de que trata a
PEC nO 85/99;

3) Na emenda n° 3-CE/99, de autoria
do Deputado Arnaldo Faria de Sá e
outros, que altera a redação do art. 76 de
que trata a PEC nO 85/99;

4) Na emenda nO 4-CE/99, de autoria
do Deputado Euripedes Miranda e outros
que inclui parégrafo ao art. 76 de que trata a
PEC n° 85/99;

5) Na emenda nO 6-CE/99, de autoria
dos Deputados Sérgio Miranda, Arlindo
Chinaglia, Dr. Rosinha, João Coser, Pa
dre Roque, Pompeo de Mattos, Celso Ja
cob e outros, que inclui parégrafo ao art.
76 de que trata a PEC nO 85/99;

6) No § 1° do art. 76 do Substitutivo
adotado pela Comissão Especial.

Propomos a seguinte Emenda Aglutinativa ao
§ 1° do art. 76 do ADCT, de que trata a PEC n°
85/99.

"Art. 76 .
§ 10 O disposto no caput deste artigo não

reduziré a base de célculo das transferências a
Estados, Distrito Federal e Municlpios, na forma dos
art. 153, § 5°,157, I, 158, I e li, e 159, I, a e b, e 11, da
Constituição e da lei a que se refere o § 5° do art. 212
da Constituição, bem assim a base de célculo das
aplicaçOes em programas de financiamento ao setor
produtivo das regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste a que se refere o-art. -159, -1, c, -da -
Constituição, e também não se aplica aos recursos
provenientes das contribuiçOes sociais de que trata o
art. 195, I, a, e li, mantendo-se a vedação prevista no
art. 167, XI, da Constituição."

Justificação

Visa a presente Emenda Aglutinativa a excluir
da base de incidência do novo FEF, além das
transferências jé constantes da PEC, as receitas da
Contribuição dos Empregadores e dos Trabalhadores
para a Seguridade Social, com vistas à sua aplicação
integral e exclusiva na previdência social a cargo do
RGPS.

Sala das Sessões, de novembro de 1999. 
Deputado Gerson Peres, PPB - PA - Deputado
Medeiros, PFL - SP - Deputado Jair Meneguelli, PT
- SP - Valdemar Costa Neto - Uder do Bloco
Parlamentar PUPST/PSL - Luiza Erundina - Llder
do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - Miro Teixeira,
Uder do PDT - Regis Cavalcante, Vice-Uder do
PPS - José Genoino, Uder do PT.

EMENDA AGLUTINATIVA N° 3

Com base no conteúdo da Emenda nO 5-CE/99,
de autoria do Deputado Wslfrido Mares Guia e outros,
e do Substitutivo aprovado na Comissão Especial,
dê-se aos §§ 1° e 2° do art. 76 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (art. 1° do Substitutivo da
Comissão Especial) a seguinte redação:

"Art. 1° .

Art. 76 ..
§ 1° O disposto no caput deste artigo

não reduziré a base de célculo das
transferências a Estados, Distrito Federal e
Municlpios, na forma dos arts. 153, § 5°,
157, I, 158, I e li, e 159, I, a e b e 11 da
Constituição, bem assim a base de célculo
das aplicaçOes em programas de
financiamento ao setor produtivo das
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste SI

que se refere o art. 159, I, c, da
Constituição.

§ 2° Excetua-se da desvinculação de
que trata o caput deste artigo a
arrecadação da contribuição social do
salério-educação a que se refere o art. 212,
§ 5°, da Constituição Federa!." - Cezar
Schirmer, Vice-Lider do PMDB - Inocêncio
Oliveira, L1der do PFL.

Justificação

O ·Salério-Educação é um dos prinCipais
instrumentos de fortalecimento do ensino fundamen
tai, indiscutlvel prioridade nacional. Com os recursos
desta contribuição, financiam-se programas e
projetos voltados para a universalização do ensino



EMENDA AGLUTINATIVA N° 1

A partir do conteúdo das Emendas de nOs
2-CE/99, do Deputado Miro Teixeira, 3-CE/99, do
Deputado Arnaldo Faria de Sá e 7-CE/99, do
Deputado Eurrpedes Miranda, dê-se art. 76,
constante do art. 1° do Substitutivo adotado pela
Comissão Especial, a seguinte redação: (apenas ao
caput do artigo)

"Art.1° ..
Art. 76. Fica desvinculado de órgão, fundo ou

despesa, no perrodo de 2000 a 2002, vinte por cento
da arrecadação de impostos e contribuições sociais
da União, já institurdos ou que vierem a ser criados no
referido perrodo, seus adicionais e respectivos
acréscimos legais, excluindo-se as de que tratam os
arts. 167, XI, e 212, caput e § 5° e os arts. 74, § 3° e
75, § 2°, do ADCT.

O SR. EDUARDO CAMPOS - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar, como autor.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sras e Srs.
Deputados, não bastassem os argumentos utilizados
pelos Deputados Sérgio Miranda e outros da bancada
da Oposição, vejamos o que aconteceu com as
contas públicas de 1994 para cá.

Desde a instituição do FEF, o Governo vem
realizando uma reforma tributária aos pedaços,
impondo ao Congresso Nacional, a cada momento de
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fundamental, de forma a propiciar a redução dos dificuldade na conjuntura econômica, pacotes,
desnrveis sócio-econômicos existentes no Pars. reformas e emendas tributárias, como se fossem a
Assim, sua preservação integral deve ser entendida solução para a crise: ou o Congresso vota ou a crise
como fator primordial para a concretização da não tem solução.
estratégia de crescimento com justiça social buscada Em seis anos, o Governo conseguiu aumentar
por toda a sociedade brasileira. Neste sentido, nossa as contribuições em quase 200%, para não
iniciativa defende a retirada da totalidade da compartilhá-Ias com os entes da Federação. Também
arrecadação do Salário-Educação do montante cresceu a carga tributária, chegando a 31 % do PIB.
sujeito à desvinculação orçamentária prevista no Durante esse perrodo foram vendidas quase todas as
Substitutivo adotado pela Comissão Especial estatais brasileiras, e mesmo assim as contas
destinada a dar parecer à Proposta de Emenda à públicas do Governo Federal não se equilibraram.
Constituição nO 85-A/99. A registrar, além disso, que O Congresso assistiu a todo esse processo. Os
os efeitos financeiros decorrentes desta medida prefeitos e os governadores, tanto os que sarram
sobre o montante a ser desvinculado revela-se quanto os que assumiram no ano passado,
insignificante, face aos objetivos sociais envolvidos. reclamavam do FEF, demonstrando que esse fundo

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1999. - levou estados e municrpios a uma situação de
Deputado Walfrido Mares Guia, Llder em exercrcio precariedade, obrigando-os a recorrer a operações
do PTB - Inocêncio Oliveira, L1der do PFL. de crédito custosas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, o
passar à votaçêo da Emenda Aglutinativa n° i, assim Governo engendrou uma fórmula e mudou o nome do
redigida: FEF para DRU, na tentativa de obter o apoio da

sociedade. Reuniu os governadores, prometeu-lhes
ressarcir as perdas da famosa Lei Kandir e criou um
programa de financiamento para os recursos que os
governos estaduais perderam com o Fundo de
Educação, o Fundef. Agora promete que, com a nova
versêo do FEF, poupará o FPM e o FPE, como se isso
fosse suficiente para resolver os problemas, como se
governantes pensassem da seguinte forma: "Já que
foi ressalvada minha receita de FPE, ou de FPM,
deixarei passar essa "reforma tributária" - entre
aspas - irresponsável."

Pensam de forma equivocada o governador e o
prefeito que assim raciocinam, porque continua a ser
agredido o pacto federativo, na medida em que
recursos de contribuições que foram criadas com
destinação especifica são assacados para esse novo
fundo. Na hora em que se desvinculam essas
contribuições, atenta-se contra a Constituição, contra
o pacto federativo e contra o equil!brio das contas dos
governadores e prefeitos, que não vão ter a União
trabalhando, no seu estado ou municrpio, com esses
recursos que são retirados da Saúde e da Educação.

Sr. Presidente, com o objetivo de minorar o
desastre que acaba de acontecer apresentamos esta
emenda aglutinativa, que visa poupar cerca de 16 dos
41 bilhões. E poupar de onde? Da Saúde, da
Educação e da Previdência. Dessa forma, os
recursos auferidos a partir da folha de pagamento,
seja da contribuição do patrão, seja da contribuição
do trabalhador, seja da contribuiçEio da Saúde, seja
do Salário-Educação, serão poupados dessa
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desvinculaçêo. Mesmo os parlamentares que possa levar o Governo a nao aceitar a emenda para
compõem a base de sustentação do Governo sempre garantir os recursos das contribuições dos
disseram que Saúde e Educaçêo sao fundamentais trabalhadores e dos empresários para a Previdência
no modelo defendido pelo atual Governo. Esta Social, exceto pela demonstraçêo contábil,
emenda objetiva minorar os efeitos da emenda meramente contábil, de que a Previdência é
proposta pelo Poder Executivo. deficitária.

Acredito que essa emenda possa ser apoiada A Previdência Social nao é deficitária, mas
por setores da base do Governo que têm a torna-se deficitária por essa desvinculação.
sensibilidade da gestão municipal, que têm Eliminada a desvinculaçao desses recursos, repito,
sensibilidade para com a saúde e a educaçêo, como que vêm das contribuiçOes dos trabalhadores e dos
a Bancada da Saúde, que aqui lutou, no ano passado, empresários, a Previdência Social não é deficitária.
para conseguir uma mlnima vinculaçao de recursos e O objetivo de minha emenda era restabelecer,
melhorar o caos em que se encontra a saúde pública pura e simplesmente, uma verdade contábil, já que o
neste PaIs. Agora temos de reafirmar nosso dinheiro acaba indo, sim, mas como aporte de
compromisso com a saúde pública e com a recursos do Tesouro à Previdência Social. Que
educaçêo, votando "sim" a essa emenda, Sr. dinheiro é esse? I: o que vinha da contribuição dos
Presidente. trabalhadores e dos empresários e foi tirado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como Estamos diante de uma emenda aglutinativa
votam os Srs. LIderes? que incorpora outras emendas e outros conceitos.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem Lamento, mas é regimental. Gostaria de discuti-Ias
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "sim". em separado. Ainda assim, embora considerando

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ. que a emenda aglutinativa prejudica a aprovaçao,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, essa porque incorpora tantas outras desvinculações que
emenda vem proteger o repasse para a Saúde, a inviabiliza até a adesão de parlamentares da base do
Educaçao e a Previdência. Por isso, o Bloco/PL Governo, deplorando que se tenha aglutinado essa
entende que é importante e vota "sim". matéria, vamos votar a favor.

O SR. PEDRO EUGêNIO (PPS - PE. Sem Penso nao haver justificativa para a
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim". manutenção do texto atual, garantindo-se a retirada

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG. de 20% das contribuiçOes, que correspondem a
Sem revisao do orador) - Sr. Presidente, quero aproximadamente 10 bilhões de reais, para, no dia
chamar a atenção dos nobres deputados para o fato seguinte, a União incorporar à Previdência, como
de que a emenda aglutinativa do Deputado Eduardo recursos do Tesouro, os mesmos 10 bilhões e até um
Campos visa excluir do FEF as vinculações que estão pouco mais.
inscritas na Constituição: os recursos da Previdência. É apenas um jogo contábil, repito à exaustão,
a contribuiçao dos empregados e empregadores, a para demonstrar ficticiamente que a Previdência é
CPMF - em 1999, votamos a vinculação da CPMF deficitária, quando não é.
Para a saúde e a Previdência - e os 18% do art. 212,

O POT vota "sim".para a Educação. É para excluir essas contribuições
sociais que estão explicitamente determinadas na O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ.
Constituição, inclusive com vedações. É apenas a Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
exclusão disso. Trabalhista Brasileiro vai deixar essa questão aberta

O Bloco/PSB - PCdoB vota "sim". na bancada. Temos uma preocupaçêó, nas áreas da
O SR. MIRO TEIXEIRA (POT- RJ. Sem revisão Saúde e da Educaçêo, com esse tipo de vinculaçêo

do orador.) - Sr. Presidente, nesta emenda do FEF. A bancada nao tem uma posiçêo fechada e,
aglutinativa está inclulda a Emenda nO 2, de minha portanto, nesta emenda, vamos deixar a questAo
autoria, que prevê a retirada das contribuições de aberta.
trabalhadores e empresários para a Previdência So- O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem
cial desse lote de desvinculações proposto na revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB
Desvinculaçêo de Receitas da União. encaminha o voto "não".

Não imagino, pela argumentaçêo do próprio OSR. ALOIZIO MERCADANTE (PT- SP.) - Sr.
L1der do Governo, de que o dinheiro desvinculado da Presidente, já votamos que haverá um mecanismo de
Previdência volta a ela no dia seguinte, a razêo que repasse para a União de recursos que estavam
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vinculados na Constituição; o que essa emenda representando 12 bilhões de reais, mas o Governo
propõe é apenas que protejamos a área social. vai dar os 12 bilhões de volta e mais o que faltar para

Quem precisa de educação pública neste Pais, cobrir o déficit do sistema geral de previdência social
objeto da histórica luta do saudoso Senador João e do sistema de previdência dos servidores públicos..
Calmon? São os pobres, que precisam de escola e Quanto ao ensino fundamental, Sr. Presidente,
não têm, no mais rico pais da região latino-americana além de restituir a verba, dar-se-á muito mais, porque
e o segundo pior em nivel de escolaridade. Não é o Governo está gastando muito mais que esse
posslvel seguir desta forma para o século XXI. percentual com tal rubrica.

Quem precisa da saúde pública? São os Além do mais, não nos devemos preocupar com
pobres, Sr. Presidente. É essa área que queremos aeducação, na sua desvinculação, porque o Governo
proteger nessa grave crise que a saúde enfrenta no é obrigado a gastar 18% a esse titulo.
Brasil. Portanto, a desvinculação é para o equilibrio

A Previdência Social, que tem sido alvo de das contas públicas, para flexibilizar a movimentação
tantas reilexões neste Congresso, terá um orçamento orçamentária, para que o Governo disponha, em
equilibrado, se esses recursos não forem dela determinado momento, dos recursos necessários
retirados. para preencher lacunas e depois restitui-Ias.

Termino, Sr. Presidente, dizendo que somos a Por isso, o PFL vota "não" à emenda.
sociedade mais desigual deste planeta. Fizemos até O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem
uma Comissão para discutir a pobreza. Temos 44 revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
milhões de brasileiros sobrevivendo com até 2 reais Governo encaminha o voto "não".
por dia, e vamos tirar dinheiro da saúde pública, da OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
educação pública e da Previdência Social para fazer a palavra ao Sr. Relator.
ajuste fiscal? O SR. PINHEIRO LANDlíb. (PiIIlDB - CE. Sem

Pelo menos nisso quero saudar a bancada do revisão do orador.) -Sr. Presidente, é para esclarecer
PTB, que abriu a questão e, portanto, abre a alguns pontos e até a dúvida do Lider do PTB, nobre
possibilidade de uma reflexão para que outros Deputado Roberto Jefferson.
parlamentares da base do Governo sigam essa Os valores previstos na vinculação na área de
mesma linha de proteger os setores excluidos, educação, por exemplo, eram em torno de 7 bilhões
desfavorecidos, aqueles que só têm as verbas de reais para o exercicio do ano 2000. A proposta do
públicas para garantir a precária estrutura de Governo é de 12 bilhões e 400 milhões - ou seja, 5
educação, saúde e Previdência Social que ainda bilhões a mais do que seria a desvinculação.
resta em nosso Pais. Portanto, não há prejurzo para a educação, nem

Sr. Presidente, este Plenário não tem outro para os pobres do Brasil, que precisam da educação
caminho senão votar a favor dessa emenda. pública.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS. É mais ou menos essa a proporção na área da
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB saúde. Então, o Governo propôs para o ano 2000
vota "não·, até pelas afirmações do próprio Lider orçamento bem maior do que a vinculação existente
Geddel Vieira Lima de que votar a emenda é nas áreas de educação e saúde.
esquecer que votou "sim" ao projeto de emenda Acho que, dessa forma, o Plenário fica
constitucional". esclarecido de que não haverá prejuizo algum para

O SR. LÉO ALCÂNTARA (PSDB - CE. Sem os pobres, que precisam tanto da saúde pública
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota quanto da educação pública.
"não". Estes, os esclarecimentos que o Relator

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem desejava prestar ao Plenário da Casa.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, queria justificar O SR. SÉRGIO IYlIRANDA - Sr. Presidente,
por que vamos votar "não". peço a palavra pela ordem.

A desvinculação dos recursos da seguridade O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
social não quer dizer que o Governo não vá Exa a palavra.
restitur-Ios. Eles vão voltar, de acordo com as OSR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG.
necessidades de cada órgão. Por exemplo, na Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desta vez
Previdência Social vamos desvincular 20%, quem precisa de 308 votos são os que Slpóiam a
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emenda aglutinativa. Quero saber quanto tempo V. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço
EXS aguardará para que tenhamos o quorum de 482 aos Srs. Deputados que permaneçam em plenário,
deputados: será igual ao concedido ao Govemo para pois ainda teremos várias votações nominais pela
que conseguisse os 308 votos? frente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O SR. PINHEIRO LANDIM - Sr. Presidente,
Deputado Sérgio Miranda, o tempo será o mesmo. V. peço a palavra pela ordem.
Exa fique tranqQ~lo. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. SERGIO MIRANDA - Obrigado, Sr. EXS a palavra.
Presidente. . O SR. PINHEIRO LANDIM (PMDB - CE. Sem

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a revisao do orador.) - O PMDB recomenda o voto
palavra pela ordem. "nao" e convoca os Srs. Parlamentares a

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. comparecerem ao plenário para concluirmos a
Exa a palavra. votaçao o mais rapidamente posslvel.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
revisêo do orador.).- O PPB encaminha o voto "nao". Deputados, venham ao plenário, pois logo mais vou

O SR. INOCENCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem encerrar a votaçêo - naturalmente, quando V. Ex1s
revisêo do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da me autorizarem. (Pausa.)
Frente Liberal recomenda o voto "não" e apela a se~s A Presidência vai encerrar a votação.
pa~la~entares para que permaneçam em, PI~nánf' O SR. SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente,
P?IS ainda tere~os outras votações nominais ~e o peço a palavra pela ordem.
sistema eletrÔniCo para que possamos concluir a .
apreciaçêo dessa importante matéria nesta noite. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ A EXS a palavra.,
Presidência solicita a todos os Srs. Deputados que OSR. SERGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG.
tomem os seus lugares, a fim de ter inIcio a votação Sem revisao ~o orado.r.) -: Sr. Presidente, peço-lhe
pelo sistema eletrônico. um pouco mais de paCiênCia.

Está iniciada a votaçêo. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Eu só
Queiram seguir a orientação do visor de cada encerrarei quando V. EXS me autorizar. Fique

posto. tranqOilo.
O SR. PINHEIRO LANDIM - Sr. Presidente, O SR. SÉRGIO MIRANDA - Pois não.

peço a palavra pela ordem. OSR.INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. peço a palavra pela ordem.

ExB' a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
O SR. PINHEIRO LANDIM (PMDB - CE. Sem EXS a palavra.

revisêo do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
recomenda o voto "nao" e solicita a presença de seus revisao do orador.) - Sr. Presidente, faço um apelo
parlamentares, para que possamos concluir o mais para que os Srs. Parlamentares compareçam
rapidamente posslvel esta votaçêo. imediatamente ao plenário. Votaram 456 Srs.

O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem Parlamentares, quando na votaçêo anterior tivemos
revisêo do orador.) - Sr. Presidente, o Govemo 482 votantes. Solicito aos Srs. Parlamentares que
recomenda o voto "não". ainda não exerceram seu direito de voto que o façam

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS. agora, para que possamos concluir esi@ votaçêo e
Sem revisêo do orador.) - Sr. Presidente, quero passar ao segundo destaque, a fim de concluirmos
alertar a bancada do PMDB para que o voto é "não". ainda esta noite a votaçêo desta importante matéria.

O SR. ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, É fundamental para o PaIs que esta Casa marque sua
peço a palavra pela ordem. posição em relação a emendas e projetos que

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. repercutem na vida nacional.
Ext' a palavra. O PFL pede aos Srs. Parlarnentares que

O SR. ROBERTO BALESTRA (PPB - GO. venham ao plenário para que possamos concluir a
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto votação deste destaque.
no projeto foi "sim". Na votaçêo, o PFL recomenda o voto "não".
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o SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB
encaminha o voto "não" e solicita a sua bancada que
permaneça em plenário.

Sr. Presidente, também solicito a V. Exa que
encerre a votação, pois não há mais fluxo.

O SR. PINHEIRO LANDIM (PMDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
PMDB solicita o comparecimento de seus
parlamentares ao plenário da Câmara para
concluirmos a votação, lembrando-lhes que ainda
temos votações de destaques, com necessidade de
quorum qualificado.

Solicitamos, então, a presença dos Srs.
Deputados e a sua permanência no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Posso
encerrar, Deputado Sérgio Miranda?

Pr~posição: PEC N° 85/1999. EMENÓA
AGLUTINATIVA N°1

Inicio Votaçào : 12/01/2000 19:40

FIm Votação: 12/01/2000 19:59

Resull••do d.1 VolnçdO

Sim 141
Não 318
Abstenção 2

Total da Votação 461

Art. 17

Total Quorum 462

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/pedoB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, podemos
encerrar a votação, mas eu aguardo que, na próxima
emenda, de autoria do Deputado VVslfrido Mares
Guia, consigamos os 308 votos. Então, vamos
esperar os dez minutos a mais, como fizemos na
primeira votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Posso
encerrar, então?

O SR. SÉRGIO MIRANDA - Pode.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está

encerrada a votação. (Pausa.)
Anuncio o resultado:
Votaram
Sim 141
Não 318
Abtenções 002
Total 461
É rejeitada a Emenda Aglutinativa nO 1.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO:

PreSidiram a Votação: Michel Temer ·16:13

Orientação
PFL· Não
PSDB -Não
PMDB·Não
PT -Sim
PPB - Não
PTB - Liberado
PDT- Sim
PSB/PCDOB • Sim
PUPSTIPSL • Sim
PPS-Sim
PV-Sim
GOV.-Não

Obstrução O

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Sim

Alceste Almeida PMDB Não

Almir Sá PPB Não

Elton Rohnelt PFL Não

LUCiano Castro PFL Não

LUIS Barbosa PFL Não

Robêrlo Araúlo PL PLlPST/PSL Não

Total Roraima 7

AMAPÁ
Antomo Fellão PSD8 Não

Badu Ptcanço PSDB Não

Oro Bened,to DIas PPB Não

Eduardo Seabra PTB Não

Evandro Mllhomen PSB PSB/PCDOB Sim
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Partido Bloco Voto

AMAPÁ
Fátima Pelaes PSDB Não

Jurandil Juarez PMDB Não

Sérgio Barcellos PFL Não

Total Amapã : 8

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB Não

Babá PT Sim

Deusdeth Pantoja PFL Não

Elcione Barbalho PMDB Não

Gerson Peres PPB Não

Giovanni Queiroz PDT Sim

Jorge Costa PMDB Não

José Priante PMDB Não

Josué Bengtson PTB Não

Nicias Ribeiro PSDB Não

Nilson Pinto PSDB Não

Paulo Rocha PT Sim

Raimundo Santos PFL Não

Renildo Leal PTB Não

Valdir Ganzer PT Sim

Vic Pires Franco PFL Não

Zenaldo Coulinho PSDB Não

Total Pará: 17

AMAZONAS
Arlhur Virgílio PSDB Não

Átila Lins PFL Não

FranCISco Garcia PFL Não

José Melo PFL Não

Luiz Fernando PPB Não

Pauderney Avelino PFL Não

Silas Câmara PTB Não

Vanessa Grazziotln PCdoB PSB/PCDOB Sim

Total Amazonas: 8

RONDONIA
Agnaldo Muniz POT Sim

Confúcio Moura PMDB Não

Euripedes Miranda PDT Sim

Expedllo Júnior PFL Sim

Marinha Raupp PSDB Não

Nillon Capixaba PTB Não

Sérgio Carvalho PSDB Não

Total Rondonia : 7

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Não

João Tola PPB Não

José Aleksandro PFL Não

Márcio Biltar PPS Sim

Marcos Afonso PT Sim

Nilson Mourão PT Sim

Sérgio Barros PSDB Não
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Partido Bloco Voto

ACRE
ZUa Bezerra PFL Não

Total Acre: 8

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Não

Darci Coelho PFL Não

Freire Júnior PMDB Sim

IgorAvelino PMDB Sim

João Ribeiro PFL Nao

Osvaldo Reis PMDB Nao

Pastor Amaríldo PPB Não

Paulo Mourão PSOB Nao

Total Tocantins: 8

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Não

Antonio Joaquim Araújo PPB Nao

Cesar Bandeira PFL Não

Costa FerreIra PFL Nao

Eliseu Moura PPB Não

Gastão Vieira PMDB Sim

João Castelo PSDB Não

José Antonio PSB PSB/PCDOB Sim

Mauro Fecury PFL Não

Neiva Moreira PDT Sim

Nlce Lobão PFL Não

Paulo Marinho PFL Não

Pedro Femandes PFL Não

Pedro Novais PMDB Não

Roberto Rocha PSDB Não

Sebastião Madeira PSDB Não

Total Maranhão: 16

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Nilo

Almeida de Jesus PL PUPST/PSL Sim

Aníbal Gomes PMDB Sim

Antonio Cambraia PSDB Nao

Antônio José Mota PMDB Não

Amon Bezerra PSDB Não

Inácio Arruda PCdoB PSB/PCOOB Sim

José Unhares PPB Nao

José Pimentel PT Sim

Léo Alcântara PSDB Não

Manoel Salvíano PSDB Nao

Mauro Benevides PMOB Não

Moroni Torgan PFL Não

Nelson Otoch PSDB Não

Pinheiro Landim PMDB Não

Raimundo Gomes de Matos PSDB Nao

Rommel Feijó PSDB Não

Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim

Ubiratan AgUiar PSDB Não



Janeiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPtITADOS Quinta-feira 13 01595

Partido Bloco Voto

CEARÁ
Vicente Arruda PSDB Não

Total Ceará: 20

PIAui
Átila Lira PSDB Não

B.Sá PSDB Não

Ciro Nogueira PFL Não

Heráclito Fortes PFL Não

João Henrique PMDB Não

Mussa Demes PFL Não

Paes Landim PFL Não

Themlstocles Sampaio PMDB Não

Wellington Dias PT Sim

Total Plaui : 9

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Não

Betlnho Rosado PFL Não

Iberê Ferreira PPB Não

Laire Rosado PMDB Não

Lavoisier Maia PFL Não

MúcioSá PMDB Não

Ney Lopes PFL Não

Total Rio Grande do Norte: 7

PARAfBA
Adauto Pereira PFL Não

Armando Ablho PMDB Não

Avenzoar Arruda PT Sim

'Carlos Dunga PMDB Não

Damiilo Fellciano PMDB Não

Domiciano Cabral PMDB Não

Efraim Morais PFL Não

Enivaldo Ribeiro PPB Não

Inaldo Leitão PSDB Não

Marcondes Gadelha PFL Não

Ricardo Rlque PSDB Não

Wilson Braga PFL Não

Total P.aiba: 12

PERNAMBUCO
AntOnio Geraldo PFL Não

Armando Monteiro PMOB Não

Carlos Batata PSDB Não

Clementino Coelho PPS Sim

Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim

Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim

Femando Ferro PT Sim

Inocêncio Oliveira PFL Não

JoãoColaço PMDB Não

Joaquim Francisco PFL Não

Joel De Hollanda PFL Não

José Múclo Monteiro PFL Não

Luciano Blvar PSL PUPSTlPSL Sim
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Partido Bloco Voto

PERNAMBUCO
Luiz Plauhyllno PSOB Não

Marcos de Jesus PST PUPST/PSL Sim

Osvaldo Coelho PFL Não

Pedro Corrêa PPB Não

Pedro Eugênio PPS Sim

Ricardo Fiuza PFL Não

Salatlel Carvalho PMDB Não

Sérgio Guerra PSDB Não

Total Pernambuco: 21

ALÁGOAS
Albérico Cordeiro PTB Não

Augusto Farias PPB Não

Givaldo Carimba0 PSB PSB/PCDOB Sim

Helenildo Ribeiro PSDB Não

João Caldas PL PUPST/PSL Não

José Thomaz NonO PFL Não

Luiz Dantas PST PUPST/PSL Não

Olavo Calheiros PMOB Não

Regis Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 9

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Não

Augusto Franco PSDB Não

Cleonãncio Fonseca PPB Não

Jorge Alberto PMOB Não

José Teles PSDB Não

Marcelo Oéda PT Sim

Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim

Sérgio Reis PSOB Não

Total Sergipe: 8

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Não

Claudio Cajado PFL Não

Coriolano Sales PMOB Não

FrancistOnlo Pinto PMOB Não

Geddel Vieira Lima PMDB Não

Geraldo Simões PT Sim

Gerson Gabrielll PFL Não

Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim

Jairo Carneiro PFL Não

João Almeida PSOB Não

João Leão PSDB Não

Jonival Lucas Junior PPB Não

Jorge Khoury PFL Não

José Carlos Aleluia PFL Não

José Lourenço PFL Não

José Rocha PFL Não

José Ronaldo PFL Não

Jutahy Junior PSDB Não

Leur Lomanto PFL Não
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BAHIA
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mário Negromonte
Nilo Coelho
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Pedro IruJo
Reginaldo Germano
Roland Lavigne

Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Walter Pinheiro
Yvonilton Gonçalves

Total Bahia: 32

MINAS GERAIS
Ademir Lucas
Aécio Neves
Antônio do Valle
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Cabo Júlio
Carlos Melles
Carlos Mosconi
Cleuber Carneiro
Custódio Mattos
Danilo de Castro
Edmar Moreira
Eduardo Barbosa
Elíseu Resende
Fernando Diniz
Gilmar Machado
Glycon Terra Pinto
Ibrahim Abi-Ackel
João Fassarella
João Magalhães
João Magno
José Militão
Júlio Delgado
Lael Varella
Lincoln Portela
Márcio Reinaldo Moreira

Marcos Lima
Maria do Carmo Lara
Mário de Oliveira
Narcio Rodrigues
Nilmárlo Miranda
Odelmo Leão
Olímpio Pires
Osmânlo Pereira
Paulo Delgado
Phílemon Rodrigues
Rafael Guerra

Partido

PFL
PFL
PSDB
PSDB
PFL
PFL
PMDB
PFL
PFL

PSDB
PFL
PT
PPB

PSDB
PSDB
PMDB
PFL
PSDB
PL
PFL
PSDB
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PSDB
PFL
PMDB
PT
PMDB
PPB
PT
PMDB
PT
PSDB
PMDB
PFL
S.Part.
PPB
PMDB
PT
PMDB
PSDB
PT
PPB
PDT
PMDB
PT
PMDB
PSDB

Bloco

PUPST/PSL

Voto

Não
Não
Não
Não
Não:

Não
Não
Não
Não
Não

Não
SirI!
Não

Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Não
Sim,
Não
Sim
Não
Não
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Partido Bloco \loto
MINAS GERAIS
Roberto Brant PFL Não

Romel Anizio PPB Não

Romeu Queiroz PSDB Sim

Ronaldo Vasconcellos PFL Não

Saraiva Felipe PMDB Sim

Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim

Silas Brasileiro PMDB Não

Virgllio Guimarães PT Sim

Vittorlo MedioU PSDB Não

Walfrido Mares Guia PTB Não

Zaire Rezende PMDB Sim

Total Minas Gerais: 48

EspíRITO SANTO
Feu Rosa PSDB Não

João Coser PT Sim

José Carlos Elias PTB Não

Marcus Vicente PSDB Não

Max Mauro PTB Sim

NlIton Baiano PPB Não

Ricardo Ferraço PSDB Não

Rita Camata PMDB Sim

Total Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde PPB Não

A1dir Cabral PFL Não

Alexandre Santos PSDB Não

A1merinda de Carvalho PFL Não

Antonio Carlos Biscaia PT Sim

Arolde de Oliveira PFL Não

Ayrton Xerêz PPS Sim

Bispo Rodrigues PL PUPST/PSL Sim

Carlos Santana PT Sim

Celso Jacob PDT Sim

Coronel Garcia PSDB Não

Dino Fernandes PSDB Não

Dr. Heleno PSDB Não

EberSilva PDT Sim

Eduardo Paes PTB Não

Fernando Gabelra PV Sim

Fernando Gonçalves PTB Não

Francisco Silva PST PUPST/PSL Sim

lédio Rosa PMDB Sim

Jair Bolsonaro PPB Não

Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Sim

João Mendes PMDB Não

José Carlos Coutinho PFL Não

Laura Carneiro PFL Não

Luís Eduardo PDT Sim

Luiz Ribeiro PSDB Sim

Luiz Salomão PDT Sim

Luiz Sérgio PT Sim
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Mareio Fortes PSDB Não

Mattos Nascimento PST PUPST/PSL Sim

Milton Temer PT Sim

Miriam Reid PDT Sim

Miro Teixeira PDT Sim

Pastor Valdeci Paiva S.Part. Sim

Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Sim

Paulo Feij6 PSDB Não

Roberto Jefferson PTB Não

Rodrigo Maia PTB Não

Ronaldo Cezar Coelho PSDB Não

. 9m Medina PFL Não

>'3ssim PPB Não

-' Barbosa PDT Sim

Wanderley Martins PDT Sim

Total Rio de Janeiro: 43

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Não

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB SIm

Aloizio Mercadante PT Sim

André Benassi PSDB Não

Angela Guadagnin PT Sim

Antonio Carlos Pannunzio PSDB Não

Antonio Kandir PSDB Não

Antonio Palocci PT Sim

Arlindo Chinaglia PT Sim

Arnaldo Faria de Sá PPB Sim

Arnaldo Madeira PSDB Não

AryKara PPB Não

Bispo Wanderval PL PUPST/PSL Sim

Celso Russomanno PPB Não

Clovis Volpi PSDB Não

Corauci Sobrinho PFL Não

De Velasco PST PUPST/PSL Sim

Delfim Netto PPB Não

Dr. Hélio PDT Sim

Duilio Pisaneschi PTB Não

Edinho Araújo PPS Sim

Eduardo Jorge PT Sim

Emerson Kapaz PPS Sim

Gilberto Kassab PFL Não

Iara Bemardi PT Sim

Jair Meneguelli PT Sim

João Paulo PT Sim

Jorge Tadeu Mudalen PMDB Não

José de Abreu PTN Sim

José Dirceu PT Sim

José Genolno PT Sim

José Indio PMDB Não

José Machado PT SIm

José Roberto Batochio PDT Sim

Julio Semeghini PSDB Não
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Partido Bloco \foto
SÃOPAULÓ
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim
Maluly Netto PFL Não
Marcos Cintra PL PUPST/PSL Não
Medeiros PFL Não
Michel Temer PMDB Art. 17
Moreira Ferreira PFL Não
Nelo Rodolfo PMDB Não
Neuton Uma PFL Não
Paulo Kobayashi PSDB Não
Professor Luizinho PT Sim

Ricardo Berzoini PT Sim
Ricardo Izar PMDB Não
Robson Tuma PFL Não
Rubens Furlan PPS Sim
Salvador Zimbaldi PSDB Não
Sampaio Dória PSDB Não
Silvio Torres PSDB Não
Teima de Souza PT Sim
Vadão Gomes PPB Não
Valdemar Costa Neto PL PUPST/PSL Sim
Wagner Salustiano PPB Não
Xieo Graziano PSDB Não
Zulaiê Cobra PSDB Não

Total São Paulo: 58

MATO GROSSO
Celeita Pinheiro PFL Não

Uno Rossi PSDB Não

Murilo Domingos PTB Não
Pedro Henry PSDB Não
Riearte de Freitas PSDB Não
Tetê Bezerra PMDB Não
Welinton Fagundes PSDB Não
Wilson Santos PMDB Não

Total Mato Grosso: á
DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim
Geraldo Magela PT Sim
Jorge Pinheiro PMDB Não

Maria Abadia PSDB Não

Pedro Celso PT Sim

RicEjrdo Noronha PMDB Não

Total Distrito Federal: 6

GOIÁS
Barbosa Neto PMDB Não
Euler Morais PMDB Abstenção
Geovan Freitas PMDB Sim

Jovair Arantes PSDB Não
Juquinha PSDB Não
Udia Quinan PSDB Não
Lúcia Vânia PSDB Não
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GOIÁS
Luiz Bittencourt
Norberto Teixeira

Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado

Vilmar Rocha
Zé Gomes da Rocha

Total Goiás: 15

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira
João Grandão
Marçal Filho
Marisa Serrano
Nelson Trad
Pedro Pedrossian
Waldemir Moka

Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ
Affonso Camargo

Airton Roveda
Alex Canziani
BasUio Víllam
Chico da Princesa
Dílceu Sperafico

Dr. Rosinha
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello

Iris Simões
Ivamo Guerra
José Borba
José Janene
Luciano Pizzatto
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Max Rosenmann
Moacir Micheletto

Nelson Meurer
OdUio Balbinotti
Oliveira Filho
Osmar Serraglío
Padre Roque
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Santos Filho

Total Paraná: 26

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis
Carlito Merss
Edlnho Bez

Partido

PMDB

PMDB
PMDB
PT
PPB
PFL

PFL
PMDB

PT
PT
PMDB
PSDB
PTB
PFL.
PMDB

PFL
PFL

PSDB
PSDB

PSDB
PPB
PT
PMDB
PMDB

PTB
PFL
PMDB
PPB
PFL
PSDB
PT
PSDB
PMDB

PPB
PSDB

PPB
PMDB
PT
PPB
PPS
PFL

PFL
PT
PMDB

Bloco Voto

Sim
Não
Não
Sim
Não
Sim

Não
Não

Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não

Não
Não

Não
Não
Não
Não

Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não

Não
Não

Não
Não
Sim
Não
Sim
Não

Não
Sim
Não
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Partido Bloco Voto

SANTA CATARINA
Edison Andrino PMDB Sim

Fernando Coruja PDT Sim

Gervásio Silva PFL Não

Hugo Biehl PPB Não

João Matos PMDB Não

João Pizzolatti PPB Não

José Carlos Vieira PFL Não

Luci Choinacki PT Sim

Pedro Bittencourt PFL Não

Raimundo Colombo PFL Não

Renato Vianna PMDB Não

Serafim Venzon PDT Sim

Vicente Caropreso PSDB Não

Total Santa Catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Sim

Airton Dlpp PDT Sim

Alceu Collares PDT Sim

Augusto Nardes PPB Não

Caio Riela PTB Sim

Darcísio Perondi PMDB Não

Enio Bacci PDT Sim

Esther Grossi PT Sim

Fernando Marroni PT Sim

Fetter Júnior PPB Nào

Germano Rlgotto PMDB Não

Henrique Fontana PT Sim

Júlio Redecker PPB Não

Luis Carlos Heinze PPB Não

Luiz Mainardi PT Sim

Marcos Rolim PT Sim

Mendes Rigeiró Filho PMDB Não

Ne/s9" Marchezan PSDB Não

Nelson Proença PMDB Não

'Osvaldo Biolchi PMDB Não

Paulo José Gouvêa PL PUPST/PSL Sim

Paulo Paim PT Sim

Pompeo de Mattos PDT Sim

Roberto Argenta PHDBS Abstenção

Synval Guazzelli PMDB Não

Telmo Kirst PPB Não

Valdecl Oliveira PT Sim

Waldir Schmidt PMDB Não

Waldomiro Fioravante PT Sim

Veda Crusius PSDB Não

Total Rio Grande do Sul: 30



O SR. REMI TRINTA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex& a palavra.

O SR. REMI TRINTA (Bloco/PST - MA.) - Sr.
Presidente, na votação anterior, meu voto foi "não".

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex& a palavra.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado
Luiz Antonio Fleury, na votação anterior, votou "sim".

O SR. FÉLIX MENDONÇA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a O que fará o Governo com a desvinculação, se
mesa o seguinte requerimento de destaque: essa emenda não for aprovada? - ou seja, se

Senhor Presidente, conseguirmos comprovar que, de fato, o déficit da
Requeremos, nos termos do art. 161, li, e § 2°, P.revidência nunca existi.u? A.noite, ele sur~upia 10

do Regimento Interno, destaque para a votação da bilhões do cofre da ~revldêncla para o tal ajuste fis-
Emenda nO 3 apresentada à Proposta de Emenda à cal, e durante o dia apresenta seus balancetes
Constituição ~o 85-B, de 1999. mostrando q~e :Ia teve u~ déficit de exatam~nte

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1999. _ nove ou dez bllhoes - ou seja, os mesmos que retirou
Deputado Walter Pinheiro, Vice-Lfder do PT. na madrugada, pela porta dos fundos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Em Portanto, é um absurd~,. uma of~nsa p~ra a
votaçao a emenda nO 3 da Comissão Especial, Cê~ara dos Dep~ta~os p~rmltlr. a desvlnculaçao de
destacada: receitas da Prev~dencl~. É Inadmlsslvel. Esta emenda

EMENDA N0 003 _ CE/99 pretende g~rantlr que IS~O não ocorra.
Por ISSO, encaminhamos este destaque, e

Alt~rar a redaçao do art. 1° para a seguinte ficamos aqui repetindo o que já votamos na Câmara
redaçao. ° . . dos Deputados na outra Legislatura, com relação à tal

. A~. 1 Fica I.ncl~ldo. o art. ~6 .no Ato das busca de recursos para resolver o tal déficit da
DISp~slçOes Constitucionais Transltónas, com a Previdência. Se tivermos um pingo de seriedade,
seguinte redação: jamais poderemos aprovar a manutenção do texto

"Art. 76. Fica desvinculado de órgão, fundo ou como está. Seremos obrigados, por um pingo de
despesa, no perlodo de 2000 a 2007, vinte por cento coerência, a aprovar esta emenda para garantir que
da arrecadação de impostos e contribuições sociais não se retire, na desvinculação, dinheiro da
da União, excluindo-se as de que trata o art. 195, I, a, Previdência.
e 1I,)á instituldos ou que v~e~em. a ser criado~ no É o que solicitamos às S,.as e aos Srs.
refend~ perlod~," seus adiCionaiS e respectivos Deputados: esse pingo de coerência para com o Pais
acréSCimos /egals. e responsabilidade para com a Previdência Social

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai a brasileira.
votos a emenda. O SR. LAMARTINE POSELLA - Sr.

Vamos ouvir os Srs. Lideres. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço às S,.as e Ex& a palavra.
aos Srs. Deputados que prestem atenção a esta O SR. LAMARTINE POSELLA (PMDB - SP.
emenda. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado

Estamos votando uma emenda aglutinativa. Lamartine PoseUa, na votação anterior, votou "sim".
Depois, votaremos uma emenda do Deputado Eduar- OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
do Campos. Todas elas procuram ter como norte
retirar vinculações constitucionais desse processo de
aprovaçao da DRU, da Desvinculação de Receitas da
União. Todas as nossas emendas têm percorrido
esse caminho, até o momento, e o destaque que
agora estamos votando não foge à regra.

Se V. Ex&s prestarem atenção, verão que a
emenda tem o objetivo claro de deixar a Previdência
fora da desvinculação. EI por quê? Porque o
Presidente da República, que está em seu segundo
mandato, continua com um único discurso, um único
cantarolar: o de que todo o ajuste fiscal tem como um
de seus pilares a questão do déficit da Previdência. S.
Ex& ataca os aposentados, retira seus direitos, tenta
taxar aposentados e pensionistas, faz de tudo para
garantir que busca recursos para cobrir o déficit da
Previdência.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. FERNANDO GABEIAA - Sr. Presidente,
Ex'I a palavra. pela ordem.

O SR. FÉLIX MENDONÇA (PTB - BA. Sem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Félix Exa a palavra.
Mendonça, na votação anterior, votou "não". O SR. FERNANDO GABEIM (PV - RJ. Sem

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como revisão do orador.) - Sr. Presidente, queria reformular
votam os Srs. Uderes? meu voto. Não compreendi que era um destaque de

Como vota o PV? (Pausa.) emenda. No destaque de emen.da, meu voto é "sim".
Vota "não". O PV vota "não". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É para

votar a emenda.
Como vota o PTN? (Pausa.) O SR. FERNANDO GABEIRA _ Reformulo o
Como vota o PSC? (Pausa.) meu voto.

Como vota o Partido Humanista? (Pausa.) O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PV
Como vota o PPS? vota "sim".
O SR. PEDRO EUG~NIO (PPS - PE. Sém Como vota o Bloco Parlamentar PUPST/PSL,

revisão do orador.) - Sr. Presidente, a argumentação Deputado Bispo Rodrigues?
que envolve esta emenda é muito forte. Se O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
verificarmos o que alegam os que defendem essa Sem revisão do orador.) - Sr.Presidente, o Partido
iniciativa do Governo, de desvincular recursos, Liberal encaminha o voto "sim".
dizendo que eles saem da Saúde, da Previdência, da O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
Seguridade Social e da Educação, mas voltam para vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?
essas áreas, perceberemos que essa volta se dá, em O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG.
grande parte, exatamente para enfrentar as Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sras e Srs.
despesas da Previdência Social. Deputados, em 1999, se os deputados se derem ao

Evidentemente, a parte principal desse valor é trabalho de consultar a página 33 do avulso em que
para pagar juros e amortização da dIvida - consta a divulgação obrigatória do FEF - havia, na
principalmente juros. Mas o que não é para essa Emenda Constitucional anterior, a obrigação de
obrigação financeira, que vai para a Previdência, para divulgar de dois em dois meses o relatório sobre os
a Seguridade Social, é exatamente para enfrentar as recursos do fundo -, verão que essa contribuição é
despesas da Previdência Jocial. zero, devido à Emenda nO 20. Vamos entrar no Sup-

Por que isso, então? O que explica esse vaivém remo, pois a Emenda nO 20 prolbe que os recursos da
de recursos, a desvinculação de um lado, para depois contribuição dos empregados e empregadores
voltar para a Previdência? O discurso, Sr. Presidente, paguem qualquer outro recurso do Orçamento que
é de que existe um déficit, que tem de ser pago depois nao os benefIcios previdenciários.
com recursos não vinculados. Os recursos não Sr. Presidente, essa é ai emenda do Deputado
vinculados estariam sendo usados pelo Governo para Arnaldo Faria de Sá. Outros deputados da base
suprir um déficit ~~ caixa existente. governista defendem a preservação da Previdência.

Na realidade, isso é uma falácia, é uma Por último, Sr. Presidente, os LIderes não
contradição em termos. As contribuiçOes existentes conseguem nos explicar: se volta, por que foi? É
foram especificamente criadas para financiar verdade que a Previdência arrecada 52% e está
determinadas obrigações sociais. E, no caso prevendo um gasto com beneficio de 62%. Então,
especffico da Previdência - que tem sido usada como haverá necessidade, além da arrecadação, de mais
grande carro-chefe para justificar ajustes que, na 10%. Por que colocar uma necessidade de mais 20%?
realidade, nada têm a ver com isso -, é Por que tirar 10%, que não tirou no amo passado?
absolutamente contraditório que o Governo, no Defendo de forma muito clara que aprovemos
momento em que diz existir déficit, corte os seus essa emenda aglutinativa.
recursos. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

Por isso, Sr. Presidente, o PPS vota "sim" a essa vota o PDT?
iniciativa. O SR. DR. HÉLIO (POT - SP. Sem revisão do

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPS orador.) - Sr. Presidente, acompanhamos a votação e
vota "sim". orientação do Uder Miro Teixeira. Entendemos que
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essa posição é distorcida porque usa o dinheiro da
contribuição previdenciária. Ela é inconstitucional,
porque o Governo não poderá usá-lo. O Executivo
promove a falsa idéia de que a Previdência é
deficitária, quando não o é.

Portanto, de acordo com esses argumentos, o
por vota favoravelmente a esse destaque de
emenda. _

O SR. IRIS SIMÕES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EX- a palavra.

O SR.IRIS SIMÕES (PTB - PRo Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota "não".

O SR. ODELMO LEAo (PPB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB
encaminha o voto "não".

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EX- a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, em todos os
argumentos utilizados nesta Casa durante as
votações que envolvem a Previdência, o Governo
tem insistido, cada vez mais, em buscar recursos, e o
faz pela cobrança aos inativos e pela alteração do
próprio critério para a aposentadoria, tentando criar
condições que, segundo a sua lógica, visam resolver
o problema de caixa da Previdência.

Nesta questão, em particular, o Governo insiste
em que tem o compromisso de devolver tais recursos
à Previdência. Ora, quem tem esse compromisso não
retira o recurso - esse é o maior compromisso!
Como o Govemo fala em compromisso se tira agora
para devolver depois? Quem afirma precisar dos
recursos .para utilizá-los no equilfbrio do tão
propalado déficit da Previdência, que o Governo
anunciou, deveria demonstrá-lo em atitudes muito
mais afirmativas. A postura afirmativa e concreta re
side em mant~Jlo texto, que não serão retirados os
recursos das contribuições de empresas e
trabalhadores, que devem ser aplicados
exclusivamente na Previdência. A lógica de retirá-los,
assumindo compromissos futuros, tem de estar
consignada na prática e no projeto, sem efetivamente
retirá-los da Previdência e tampouco jogar nas mãos
do Governo verbas para que, num momento poste
rior, à luz dos interesses do ajuste fiscal, seja por ele
mensurada a prioridade que tem ou não a
Previdência. Ademais, não tem sido essa a lógica do
Governo. A lógica do ajuste tem priorizado o

pagamento de juros, e não o acerto de nossa
Previdência Social.

Por essas razões, Sr. Presidente, o Partido dos
Trabalhadores encaminha o voto "sim" a esta
emenda.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - O PMDB vota "não", Sr.
Presidente, acompanhando o Relator. Como se vai
tirar dinheiro do que já é deficitário?

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, por maior que
seja o respeito que tenho pelo Deputado Arnaldo
Faria de Sá e pela sua proposta, não tem o menor
cabimento a aprovação deste destaque.

O PSDB, portanto, vota "não".
O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, a desvinculação
é fundamental para o equilfbrio das contas públicas
do PaIs e para sua estabilidade econômica, e não há
prejulzo algum, desde que o Governo restitua. A
desvinculação é apenas momentânea. Não se retira
dinheiro de nenhuma rubrica, de nenhuma fonte.

Assim sendo, o PFL vota "não" ao destaque.
O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem

revisão do orador.) - O Governo recomenda o voto
"não", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito
aos Srs. Deputados que permaneçam em plenário,
porque, a cada votação, se votarem imediatamente,
liquidaremos os destaques com maior rapidez.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A
Presidência solicita a todos os Srs. Deputados que
tomem os seus lugares, a fim de ter inIcio a votação
pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. JOSÉ CARLOS MARTINEZ - Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exa a palavra.
O SR. JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PTB - PRo

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior votei com o partido.

O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo
recomenda o voto "não" e pede aos Srs.
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Parlamentares que permaneçam em plenário. Ainda Por enquanto, nada disso parece animar o prin-
temos várias votaçOes fundamentais para cipal personagem dessa história, os consumidores,
concluirmos a matéria. com certeza assustados com as taxas de juros e com

O SR. OSCAR ANDRADE - Sr. Presidente os preços dos chamados carros populares. A
peço a palavra pela ordem. ' Federação Nacional da Distribuição de Verculos

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem V. (FENABRAVE) calcula que o v~lor médio de um
EXS I verculo 1.0 aumentou 106%, em cinco anos, saltando

a pa avra. de R$7,3 mil para R$15,1 mil. O resultado é uma
. O SR. OSCAR AND~DE (PFL - RO. Sem queda de 23,2% nas vendas, em 1999, com relação

r~vlsão ~~ orandor.) - Sr. Presidente, na votação ante- ao ano anterior. A situação assusta, também, os
nor votei não. trabalhadores das montadoras, agora em férias

O SR. RICARDO MARANHÃO (PSB - RJ. Sem coletivas, mas torcendo pela melhora do mercado,
revisão do orador. ) - Sr. Presidente, na votação ante- para animar a produção de novos modelos e garantir
rior meu voto foi "simn. seus empregos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. Diante desse quadro, vale ressaltar, mais uma
Deputados, venham ao plenário. Estamos em vez, a importância de se discutir o incentivo à
processo de votação nominal. Ainda temos várias renovação da frota de verculos nacionais, uma
votaçOes nominais pela frente e, se V. Exas. alternativa para reaquecer a produção industrial,
estiverem no plenário, o processo será mais rápido. gerando cerca de 44 mil empregos diretos e indiretos,

A SRA. TELMA DE SOUZA _ Sr. Presidente, o que inclui o incentivo às atividades de reciclagem de
peço a palavra pela ordem. material e a melhora da qualidade do ar e da

segurança nas estradas e vias públicas.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. É nesse sentido que tenho chamado a atenção

EXS a palavra.
para o Projeto de Lei 1.016, de 1999, que institui o

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Pela Programa Nacional de Renovação e Reciclagem de
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Verculos Automotores, de autoria da Comissão de
neste momento a minha região está sendo assolada Economia, Indústria e Comércio. O objetivo do
por fortrssimas cargas de chuva, pela segunda vez mesmo é estimular a substituição programada de
em menos de cinco dias. velculos automotores de fabricação nacional que

Como não existe um plano preventivo para a tenham tempo de uso igualou superior a quinze anos,
questão das enchentes, que já ocasionaram mortes por meio de acordos entre Governos, sindicatos e
na última semana, quero passar é Mesa iniciativa privada. Lembro, ainda, que no dia 8 de
comunicação para que possrveis medidas dezembro de 1999 a Comissão de Viação e
preventivas sejam tomadas na região da Baixada Transportes aprovou substitutivo ao projeto,
Santista. apresentado por mim, contendo quatro emendas do

Sr. Presidente, sras e Srs. Parlamentares, Parlamentar Edinho Araújo (PMDB - SP) e uma do
enquanto o Governo se ocupa em divulgar previsões Deputado Romeu Queiroz (P8DB - MG).
otimistas para o ano novo, um setor fundamental para O importante, agora, é conquistar cada vez mais
a economia do Pars busca todas as formas para, apoios dos diversos setores da sociedade
literalmente, engatar uma primeira e arrancar rumo é interessados na questão e, assim, convencer os
recuperação da fatia de mercado perdida em função demais Parlamentares da necessidade de imediata
da combinação de polrtica recessiva com juros altos. apreciação e votação da proposta.
A indústria automotiva tem de se livrarde mais de 100 A meta do Prog~má de Renovação e
mil verculos estocados nos pátios das montadoras e Reciclagem é a substituição anual de 400 mil
nas concessionárias. Fala-se em adoção de verculos, durante os primeiros cinco anos. Conforme
programas de incentivos à exportação, descontos de estudos elaborados pelo Sindicato dos Metalúrgicos
até 16% nos preços das revendedoras e em taxação do ABC, com a produção desse número de verculos e
dos velculos argentinos - Brasil e Argentina considerando-se um crescimento em torno de 10%
firmaram acordo provisório, até 29 de fevereiro, da produtividade no setor automobilrstico para os
prevendo uma relação comercial equilibrada em que, próximos anos, estima-se que ocorrerá a geração de
para cada dólar exportado, haverá o equivalente em mais de· 12 mil empregos diretos nas montadoras e
importação. cerca de 32 mil no restante da cadeia produtiva. Há
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estimativas mostrando' que, dos 18 milhões de projetos comuns. Ou seja, três anos depois, alguns
verc~los em circulação, cerca de 4 milhões têm idade integrantes de uma peça fundamental para o
acima dos 15 anos, parcela da frota que, devido aos desenvolvimento regional, o Poder Executivo, ainda
problemas mecanicos e às precárias condições de precisavam ser convencidos do óbvio.
conserv~ção, tem causado boa parte dos acidentes Outro exemplo do descaso foi o fato de que, até
de transito. outubro, o Fundo de Desenvolvimento havia recebido

O estrm~Io.à ~enovação poderá fav~rece~, ain- apenas 15,49% do que os municrpios deveriam ter
da, um dos prinCipais ~et?res da economia naclona!: depositado, e o govemo do Estado acenava com a
o de transporte ~OdOVlárlo, responsável pela ~OVI- possibilidade de paralisar os dep6sitos referentes a suas
mentaç~o de mais ~e 60% das car~as no BraSIl. Em parcelas. Sem dinheiro no Fundo, que no final do ano
1997, a Idade média dessa .frota girava em tor~o de registrava apenas R$500 mil em caixa, para obras em
11 a.nos. Metade dos caml~hões lev~s, médiOS e todos os municrpios, o Conselho de Desenvolvimento da
semlpesados e cerca de ~5 Yo dos ca~Jnhões pesa- Região Metropolitana (CONDESB) não pode planejar, e
dos e extr~pesado~ têm Idade superior a 1.5 ~nos. não há como executar projetos em beneficio dos
Essa média ~ considerada alta e,. além de Significar moradores (e turistas) da Baixada.
um fator de nsco, entra como mais um componente . . .
no custo do transporte sobre rodas. O result~do tem Sido a Jntenslfj~ção dos pro-

P rt t . 't 'd d d blemas que afligem a populaçao. PesqUisa da Funda-
o an o, quero aqUi rei erar a necessl a e a ,.,!, SEADE (S' t E t d I d A ál' d D d )

votação, em regime de urgência urgentrssima, ygO IS ema s a ua e n Ise o e a os
desse projeto de renovação da frota automotiva, apo~ta que o estado .de São Paulo t~m 30 Yo de sua~
que irá colaborar para a criação de 44 mil novos habltaçõe~ sem condições de moradl.a e colo?S a ~al-
empregos xada Santlsta como detentora do maior défiCit hablta-

. . . . cional (10,2%), acima da Grande São Paulo e com
Saliento que a A~fa~ea, os Sindicatos tanto da quase 11% de sua população vivendo em favelas e

CUT como da Força Sindical, bem co~o o setor de barracos. Há ainda os incOmodos e riscos à saúde
autopeças, concordam com esse proJeto. Ontem, ' . ' .
entreguei à Mesa uma folha com as assinaturas de provocados pelos lixões de Sambalatub~ e Alemoa, o
todos os LIderes que concordam com a urgência da transporte ~e cargas pesadas .e peflgo~as pelas
votação desse projeto, para que possamos fazê-Io ruas da~ Cidades, ~ falta. de leitos hosplt~lares, a
ainda nesta convocação extraordinária. despolUição das praias, o Incremento do tUrismo e a

P b d t t geração de renda, entre tantas outras questões que
asso a ~ or ar um ou ro assun o. afligem a população.

Sr. PreSidente, sras e Srs. Parlamentares, . . .
quando, pela primeira vez, ouviu-se falar em . A vantagem e o ~bJetl~o da metropohzação é
metropoJização, parecia que a Baixada Santista havia Justamente tornar mais ágel~ as soluções para.os
encontrado no vocabulário a redenção para todos os p~oblemas que, me~m~ localizados em um mUnl~l-
seus problemas. Metropolizar tomou-se a palavra-chave piO, af~tam os demal~ m~talados ao redor. Ela é.ne-
para apontar os caminhos a serem seguidos rumo ao cessána e urgente, pnn~lpalmente na nossa região,
desenvolvimento da região. Se o verbo significa ação, o onde as q~estões ~e sau~e, trans~ortes e lazer, por
vocábulo por si s6 não faz milagres. Definir pollticas e exemplo, mflu.enclam a Vida d~ Cidadão que mora
soluções conjuntas para problemas comuns continua na Área Con~,"ental de São VI~ente, trabalha em
sendo a melhor altemativa ppra a região, mas isso, no Cubatão ~ diverte-se. ~~s prala.s d~ Santos.. As
entanto, depende de vontade polltico-administrativa, e ações conjuntas posslbl~ltam raclon,allzar a a.phca-
não apenas do discurso. ção de recursos, benefiCiando um numero maior de

Instalou-se a Região Metropolitana da Baixada pessoas.
Santista, mas o esplrito de trabalho em conjunto não Nem as aspirações pollticas particulares nem
foi absorvido por todos os representantes dos noves as diferenças polrtico-partidárias podem ser
Municrpios que compõem o grupo. Um exemplo obstáculo para os projetos. No ABC paulista, onde
dessa situação é o fato de, passados três anos da lei sequer- existe uma região metropolitana oficial, as
da metropolização (nO 815, de 1996), ao administrações municipais, dirigidas pelos mais
concretizar-se a Agência Metropolitana, em setembro diferentes partidos, formaram um consórcio e têm
de 1999, uma das principais ações destacadas pelo atuado conjuntamente na concretização de propostas
seu titular, o ex-Deputado Koyu lha, era a regionais. Portanto, a questão é, fundaméntalmente.
necessidade de mobilizar os prefeitos em torno de de vontade polltica;
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, venham ao plenário. Estamos em
processo de votação nominal. Na última votação,
votaram 460 Srs. Deputados. Venham ao plenário e
nele permaneçam.

O SR. NELSON MARQUEZELLI - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - 'i,;;;m V.
Exa a palavra.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior votei "não".

O SR. ALOfzlO SANTOS (PSDB - ES. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações
anteriores votei com o PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, venham ao plenário, pois a votação é
nominal. (Pausa.)

Proposição: PEC N° àS/1999 - DVS - EMENDA N° 3

Votaram 460 Deputados na última votação.
Vamos aguardar mais um pouco para ver se
manteremos o mesmo quorum. (Pausa.)

Srs. Deputados, vou encerrar a votação.
O Deputado Darc(sio Perondijá votou? (Pausa.)
Votou.
Todos votaram? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está

encerrada a votação.
A Presidência anuncia o resultado:
Sim: 135'
Não: 322
Abstenção: 2
Total: 459

É rejeitada a Emenda n° 3 da Comissão Espe
cial, destacada.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO:

Início Votação: 12/0112000 20:12

Fim Votação: 12/0112000 20:29

Resultado da VotaçAo
Sim 135
Não 322
Abstenção 2

Total da Votação 459

Art. 17

Total Quorum 460

Presidiram a Votação: Michel Temer -16:'i3

Orientação
PFl·Não
PSDB-Não
PMDB·Não
PT-Sim
PPB-Não
PTB-Não
PDT-Sim
PSBIPCDOB • Sim
PUPSTIPSl - Sim
PPS-Sim
PV-Sim
GOV.-Não

Obstrução O

Partido Bloco Volo
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Sim
Alceste Almeida PMOB ~ó
Almir Sá PPB Não
Elton Rohnelt PFL ' Não
Luciano Castro PFL Não
Luis Barbosa PFL Não
Robéno Araújo PL PU':'ST/PSL Não

Total Roraima: 7

AMAPÁ
Antonio Feijão PSOB Não
Badu Plcanço PSOB Não
Or, Benedito Dias PPB Não
Eduardo Seabra PTB Não
Evandro Milhomen PSB PSB/PCOOB Sim
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Partido Bloco Voto

AMAPÁ
Fátima Pelaes PSDB Não

Jurandil Juarez PMDB Não

Sérgio Barcellos PFL Não

Total Amapá: 8

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB Não

Babá PT Sim

Oeusdeth Pantoja PFL Não

Elcione Barbalho PMDB Não

Gerson Peres PPB Não

Giovanni Queiroz PDT Sim

Jorge Costa PMDB Não

José Priante PMDB Não

Josué Bengtson PTB Não

Nicias Ribeiro PSDB Não

Nilson Pinlo PSDB Não

Paulo Rocha PT Sim

Raimundo Santos PFL Não

Remido Leal PTB Não

Valdir Ganzer PT Sim

Vic Pires Franco PFL Não

Zenaldo Coutinho PSOB Não

Total Pará; 17

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSOB Não

Atila Lins PFL Não

FrancIsco Garcia PFL Não

José MeJo PFL Não

Luiz Fernando PPB Não

Paudemey Avelino PFL Não

Sitas Câmara PTB Não

Vanessa GraZZlolin PCdoB PSB/PCOOB Sim

Total Amazonas; 8

RONDONIA
Agnaldo Muniz POT Sim

Confúcio Moura PMDB Não

Eurlpedes Miranda POT Sim

Marinha Raupp PSOB Não

Nilton Capixaba PTS Não

Oscar Andrade PFL Não

Sérgio Carvalho PSDB Não

Total Rondonia : 7

ACRE
IIdefonço Coráeiro PFL Não

João Tola PPB Não

Márcio Sittar PPS Sim

Marcos Afonso PT Sim

Nilson Mourão PT Sim

Sérgio Barros PSOB Não

Zi/a Bezerra PFL Não
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Partido Bloco \/oto

Total Acre: 7

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Não

Darci Coelho PFL 'Não

Freire Júnior PMDB Sim

Igor Avelino PMDB Sim

João Ribeiro PFL Não

Osvaldo 'Reis PMDB Não

Pastor Amarildo PPB Não

Paulo Mourão PSDB Não

Total Tocantins: 8

1ANHÃO
rilho PMDB Não

Antonio Joaquim Araújo PPB Não

Cesar Bandeira PFL Não

Costa Ferreira PFL Não

Eliseu Moura PPB Não

Gastão Vieira PMDB Não

João Castelo PSDB Não

José Antonio PSB PSB/PCDOB Sim

Mauro Fecury PFL Não

Neíva Moreira PDT Sim

Nice Lobão PFL Não

Paulo Marinho PFL Não

Pedro Fernandes PFL Não

Pedro Novais PMDB Não

Remi Trinta PST PUPST/PSL Não

Sebastião Madeira PSDB Não

Total Maranhão: 16

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Não

Almeida de Jesus PL PUPST/PSL Sim

Anibal Gomes PMDB Não

Antonio Cambraia PSDB Não

Antônio José Mota PMDB Não

Arnon Bezerra PSDB Não

Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Sim

José Unhares PPB Não

José Pimentel PT Sim

Léo A1cãntara PSDB Não

Manoel Salvíano PSDB Não

Mauro Benevides PMDB Não

Morom Torgan PFL Não

Nelson Otoch PSDB Não

Pinheiro Landim PMDB Não

Raimundo Gomes de Matos PSDB Não

Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim

Ubiratan Aguiar PSDB Não

Vicente Arruda PSDB Não

Total Ceará: 19

PIAui
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Partido Bloco Voto

PIAuí
Átila Lira PSDB Não

B.Sá PSDB Não

Ciro Nogueira PFL Não

Heráclito Fortes PFL Não

Mussa Demes PFL Não

Paes Landim PFl Não

Themfstocles Sampaio PMDB Não

Wellington Dias PT Sim

Total Piaui : 8

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Não

Belinho Rosado PFL Não

Iberê Ferreira PPB Não

Laire Rosado PMDB Não

Lavoisier Maia PFL Não

MúcioSá PMDB Não

Ney Lopes PFL Não

Total Rio Grande do Norte: 7

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Não

Armando Abilio PMDB Não

Avenzoar Arruda PT Sim

Carlos Dunga PMDB Não

Damião Feliclano PMDB Não

Domiciano Cabral PMDB Não

Efraim Morais PFL Não

Enivaldo Ribeiro PPB Não

Inaldo LeiUio PSDB Não

Marcondes Gadelha PFL Não

Ricardo Rique PSDB Não

Wilson Braga PFL Não

Total Paraíba: 12

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Não

Armando Monteiro PMDB Não

Carlos Batata PSDB Não

Clementino Coelho PPS Sim

Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim

Fernando Ferro PT Sim

Inocêncio Oliveira PFL Sim

João Colaço PMDB Não

Joaquim Francisco PFL Não

Joel De Hollanda PFL Não

José Múcio Monteiro PFL Não

Luiz Piauhylino PSDB Não

Marcos de Jesus PST PUPST/PSL Sim

Osvaldo Coelho PFL Não

Pedro Corrêa PPB Não

Pedro Eugênio PPS Sim

Ricardo Fiuza PFL Não
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Partido Bloco Voto

PERNAMBUCO
Salatiel Carvalho PMDB Não

Sérgio Guerra PSDB Não

Total Pernambuco: 19

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Não

Augusto Farias PPB Não

Helenildo Ribeiro PSDB Não

João Caldas PL PUPST/PSL Não

José Thomaz Nonê PFL Não

Luiz Dantas PST PUPST/PSL Não

Olavo Calheiros PMDB Não

Regls Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 8

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Não

Augusto Franco PSDB Não

Cleonâncio Fonseca PPB Não

Jorge Alberto PMDB Não

José Teles PSDB Não

Marcelo Déda PT Sim

Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim

Sérgio Reis PSDB Não

Total Sergipe: 8

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Não

Claudio Cajado PFL Não

Coriolano Sales PMDB Não

Félix Mendonça PTB Não

Francistônio Pinto PMDB Não

Geraldo Simões PT Sim

Gerson Gabrielli PFL Não

Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim

Jairo Cameiro PFL Não

Jaques Wagner PT Sim

João Almeida PSDB Não

João Leão PSDB Não

Jonival Lucas Junior PPB Não

Jorge Khoury PFL Não

José Carlos Aleluia PFL Não

José Lourenço PFL Não

José Rocha PFL Não

José Ronaldo PFL Não

Jutahy Junior PSDB Não

Leur lomanto PFL Não

Luiz Moreira PFL Não

Manoel Castro PFL Não

Mário Negromonte PSDB Não

Nilo Coelho PSD8 Não

Paulo Braga PFL Não

Paulo Magalhães PFL Não
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Partido Bloco Voto
BAHIA
Pedro Irujo PMDB Não

Reginaldo Germano PFL Não

Roland Lavigne PFL Não

Saulo Pedrosa PSDB Não

Ursicino Qu.eiroz PFL Não

Walter Pinheiro PT Sim

Yvonilton Gonçalves PPB Não

Total Bahia: 33

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Não

Aécio Neves PSDB Não

Antônio do Valle PMDB Não

Aracely de Paula PFL Não

Bonifácio de Andrada PSDB Não

Cabo Júlio PL PUPSTlPSL Sim

Carlos Mosconi PSDB Não

Cleuber Carneiro PFL Não

Custódio Mattos PSDB Não

Danllo de Castro PSDB Não

t=d,Tla, "-lareira PPB Não

::"':'Jardo t::.õr?osa PSDB Não

E!~",u ,'(esende PFL Não

remando Dinlz PMDB Não

Gilmar Machado PT Sim

Glycon Terra Pinto PMDB Não

Ibrahim Abi-Ackel PPB Não

João Fassarella PT Sim

João Magalhães PMDB Não

João Magno PT Sim

José Militão PSDB Não

Júlio Delgado PMDB Sim

Lael Varella PFL Não

Lincoln Porteia S.Part. Sim

Márcio Reinaldo Moreira PPB Não

Marcos Lima PMDB Sim

Maria do Carmo Lara PT Sim

Mário de Oliveira PMDB Não

Narcio Rodrigues PSDB Não

Nilmário Miranda PT Sim

Odelmo Leão PPB Não

Olimpio Pires PDT Sim

Osmânio Pereira PMDB Não

Paulo Delgado PT Sim

Philemon Rodrigues PMDB Não

Rafael Guerra PSDB Não

Roberto Brant PFL Não

Romel Anizio PPB Não

Romeu Queiroz PSDB Não

Ronaldo Vasconcellos PFL Não

Saraiva Felipe PMDB Sim

Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim

Silas Brasileiro PMDB Não
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Partido Bloco Voto

MINAS GERAIS
Virgilio Guimarães PT Sim

Vittorio Medioli PSOB Não

Walfrido Mares Guia PTB Não

Zaire Rezende PMOB Sim

Total Minas Gerais: 47

EspiRITO SANTO
Aloízio Santos PSOB Não

I;eu Rosa PSOB Não

João Coser PT Sim

José Carlos Elias PTB Não

Marcus Vicente PSOB Não

Max Mauro PTB Sim

Nilton Baiano PPB Não

Ricardo Ferraço PSOB Não

Rita Camata PMOB Sim

Total Espírito santo: 9

RIO DE JANEIRO
A1cione Athayde PPB Não

Aldir Cabral PFL Não

Alexandre Santos PSOB Não

A1merinda de Carvalho PFL Não

Antonio Carlos Biscaia PT Sim

Arolde de Oliveira PFL Não

Ayrton Xerêz PPS Sim

Bispo Rodrigues PL PUPST/PSL Sim

Carlos Santana PT Sim

Celso Jacob POT Sim

Coronel Garcia PSOB Não

Oino Femandes PSOB Não

Or. Heleno PSOB Não

EberSilva POT Sim

Eduardo Paes PTB Não

Fernando Gabeira PV Sim

Fernando Gonçalves PTB Não

Francisco Silva PST PUPST/PSL Sim

lédio Rosa PMOB Sim

Jair Bolsonaro PPB Não

Jandira Feghah PCdoB PSB/PCOOB Sim

João Mendes PMOB Não

José Carlos Coutinho PFL Não

Laura Carneiro PFL Não

Luís Eduardo POT Sim

Luiz Ribeiro PSOB Não

Luiz Salomão POT Sim

Luiz Sérgio PT Sim

Mareio Fortes PSOB Não

Mattos Nascimento PST PUPST/PSL Sim

Milton Temer PT Sim

Miriam Reid POT Sim

Miro Teixeira POT Sim

Pastor Valdeci Palva S.Part. Sim
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Partido Bloco Voto

RIO DE JANEIRO
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Sim

Paulo Feijó PSDB Não

Ricardo Maranhão PSB PSB/PCDOB Sim

Rodrigo Maia PTB Não

Ronaldo Cezar Coelho PSDB Não

Rubem Medina PFL Não

Simão Sessim PPB Não

Vivaldo Barbosa PDT Sim

Wanderley Martins PDT Sim

Total Rio de Janeiro: 43

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Não

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Sim

Aloizio Mercadante PT Sim

André Benassi PSDB Não

Angela Guadagnin PT Sim

Antonio Carlos Pannunzio PSDB Não

Antonio Kandir PSDB Não

Antonio Palocci PT Sim

Arlindo Chinagha PT Sim

Arnaldo Faria de Sá PPB Sim

Arnaldo Madeira PSDB Não

Ary Kara PPB Não

Bispo Wanderval PL PUPST/PSL Sim

Celso Russomanno PPB Não

Clovis Volpi PSDB Não

Cor,?UCI Sobrinho PFL Não

De Velasco PST PUPSTlPSL Sim

Delfim Np.tto PPB Não

Dr E'/IIé'Slu PSB PSB/PCDOB Sim

Dr. Helio PDT Sim

Duilio Pisaneschi PTB Não

Edinho Araújo PPS Sim

Eduardo Jorge PT Sim

Emerson Kapaz PPS Sim

Gilberto Kassab PFL Não

Iara Bernardi PT Sim

Jair Meneguelli PT Sim

João Paulo PT Sim

Jorge Tadeu Mudalen PMDB Não

José de Abreu PTN Sim

José Dirceu PT Sim

José Genorno PT Sim

José Indio PMDB Não

José Machado PT Sim

José Roberto Batochlo PDT Sim

Julio Semeghini PSDB Não

Lamartine Posella PMDB Sim

Luiz Antonio Fleury PTB Não

LUlza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim

Maluly Netto PFL Não

Marcos Cintra PL PL/PST/PSL Não
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SÃO PAULO
Medeiros
Michel Temer
Moreira Ferreira
Nelo Rodolfo
Nelson Marquezelli
Neuton Lima
Paulo Kobayashi
Professor Lulzinho
Ricardo Berzoini
Ricardo Izar
Robson Tuma
Rubens Furlan
Salvador Zimbaldi
Sampaio Dória
Silvio Torres
Teima de Souza
VadãoGomes
Wagner Salustiano
Xico Graziano
Zulaiê Cobra

Total São Paulo: 61

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro
Lino Rossi
Murilo Domingos
Pedro Henry
Ricarte de Freitas
Teté Bezerra
Welinton Fagundes
Wilson Santos

Total Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz
Geraldo Magela
Jorge Pinheiro
Maria Abadia
Pedro Celso
Ricardo Noronha

Total Distrito Federal: 6

GOIÁS
Barbosa Neto
Euler Morais
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Lúcia Vãnia
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira

Partido

PFL
PMDB
PFL
PMDB
PTB
PFL
PSOB
PT
PT
PMOB
PFL
PPS
PSOB
PSOB
PSOB
PT
PPB
PPB
PSOB
PSOB

PFL
PSOB
PTB
PSOB
PSOB
PMOB
PSDB
PMOB

PCdoB
PT
PMOB
PSOB
PT
PMOB

PMOB
PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PMOB
PMDB

Bloco

PSB/PCDOB

Voto

Não
Art. 17
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Sim
Sim
Não
Não
Sim
Não

Não
Abstenção
Sim
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
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GOIÁS
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha

Zé Gomes da Rocha

Total Goiás: 16

MATO GROSSO CO SUL
Ben-Hur Ferreira
João Grandão
Marçal Filho
Marisa Serrano
Nelson Trad
Pedro Pedrossian

Waldemir Moka

Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ
Affonso Camargo
Airton Roveda
Alex Canzjani

Basilio Villani
Chico da Princesa

Oilceu Sperafico
Or. Rosinha

Gustavo Fruet
Iris Simões
Ivanio Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
José Janene
Luciano Pizzatto
Luiz Carlos Hauly

Márcio Matos
Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Oliveira Filho

Osmar Serraglio
Padre Roque
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Santos Filho

Total Paraná: 25

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis

Carlito Merss
Edinho Bez
Edison Andrino
Femando Coruja
Gerváslo Silva

Partido

PMOB

PT
PPB
PFL
PFL

PMOB

PT

PT
PMOB
PSOB
PTB
PFL
PMOB

PFL
PFL
PSOB

PSDB
PSDB
PPB

PT
PMDB
PTB
PFL
PMDB
PTB
PPB
PFL
PSDB

PT
PSOB
PMOB
PPB
PPB

PMDB
PT
PPB
PPS
PFL

PFL
PT
PMOB

PMOB
PDT
PFL

Bloco Voto

Não
Sim
Não
Não
Não

Não

Sim

Sim
Não
Não
Não
Sim
Não

Não
Não
Não

Não
Não
Não

Sim
Sim

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não

Não

Não
Sim
Não
Sim
Não

Não
Sim
Não

Não
Sim
Não
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SANTA CATARINA
Hugo Biehl
João Matos
João Pizzolattl
José Carlos Vieira
Pedro Bittencourt
Raimundo Colombo
Renato Vianna
Serafim Venzon
Vicente Caropreso

Total Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto
Airton Dlpp
Alceu Collares
Augusto Nardes
Caio Riela
Cezar Schlrmer
Darcís/o Perondi
Enio Baeei
Esther Grossi
Fernando Marroni
Fetier Júnior
Germano Rlgotto
Henrique Fontana
Júlio Redecker
Luis Carlos Heinze
Luiz. MainardI
Marcos Rolim
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Nelson Proença
Osvaldo Biolchi
Paulo José Gouvêa
Paulo Paim
Pompeo de Mattos
Roberto Argenta
Synval Guazzelli
Telmo Kirst
Valdeci Oliveira
Waldir Schmidt
Waldomiro Fioravante
Veda Crusius

Total Rio Grande do Sul: 31

Partido

PPB
PMOB
PPB
PFL
PFL
PFL
PMDB
POT
PSOB

PT
POT
POT
PPB
PTB
PMOB
PMDB
POT
PT
PT
PPB
PMDB
PT
PPB
PPB
PT
PT
PMOB
PSOB
PMOB
PMDB
PL
PT
POT
PHDBS
PMDB
PPB
PT
PMOB
PT
PSDB

Bloco

PUPST/PSL

\foto

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não

Sim
SIm
Sim
Não
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Não
SIm
Sim
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Abstenção

Não
Não
Sim
Não
Sim
Não



DESTAQUE DA BANCADA DO PSB/PCdoB

Requeiro, nos termos do § 2° do art. 161 do
Regimento Intemo, destaque para votaçêo em separado
da expressão "e contribuições sociais", constante da
redação dada ao artigo 76 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, pelo art 1° do Substitutivo
adotado pela Comissao Especial à PEC 85/99, e, como
conseqOência, do § 2° do mesmo artigo.

Sala das Sessões. 24 de novembro de 1999. 
Deputado Aldo Rebelo - Uderdo Bloco Parlamentar,
PSB/PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
submeter a votos a expressão destacada quem
quiser manter a expressA0, vota "sim"; quem quiser
suprimi-Ia, vota "não".

Vamos ouvir os Srs. Uderes.
Como vota o PV? (Pausa.)
Como vota o PSC? (Pausa.)
Como vota o PTN? (Pausa.)
Como vota o PPS? (Pausa.)
O PV vota "não".
Como vota o PPS?
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Antes de O SR. PEDRO EUGêNIO (PPS - PE. Sem
pas~ar à votação da próxima emenda, cumprimento o revisão do orador.) - Sr. Presidente, entendemos
Plenário pela presença, especialmente pelo fato de que, com a supressão da expressão "e contribuições
que já na primeira semana da convocaçAo sociais", a emenda ficará coerente com o esprrito de
extraordinária votamos matérias importantrssimas, outras emendas apresentadas aqui, no sentido de
entre as quais esta, extremamente polêmica, o que preservar principalmente as atividades sociais do
poderia até impedir a obtenção do quorum Estado, cujas receitas são constitucionalmente
necessário. E votamos também a matéria referente à vinculadas, pela própria natureza das contribuições.
moradia, da maior relevância, e a que diz respeito ao Sr. Presidente, a posição do PPS é favorável à
Procurador-Geral da Justiça Militar, que foi rejeitada. supressão da expressão "e contribuições sociais", na

Enquanto o quorum está vivo e presente, não forma aqui proposta. Portanto, votamos "não".
quero deixar de fazer este registro. Cumprimento o O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
Plenário da Câmara dos Deputados pela presença e vota o Bloco Parlamentar PUPST/PSL?
pelas manifestaçOes. O ·SR. CABO JOLIO (Bloco/PL - MG. Sem

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, revisão do orador.) - Vota "não", Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. . vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?
EX- a palavra. O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA Sem

O SR.INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem revisão do orador.) - Vota "não", Sr. Presidente.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero retificar o O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
meu voto. Estou acostumado a votar "sim" e votei "sim", vota o POT?
mas tenho a humildade de reconhecerque errei. Não foi O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do
erro do painel. Eu errei. Meu voto é "não". orador.) - Sr. Presidente, ressalvando as contribuições

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Constará sociais, o POT estará resguardando, obviamente, a não
da ata. V. EX- é um homem afirmativo e, por isso, contribuição da Previdência Social, verbas da educação
sempre vota "sim". e da saúde, por meio da CPMF.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a Portanto, o PDT vota "não".
mesa requerimento nos seguintes termos: O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o PTB?
O SR.IRIS SIMOES (PTB - PRo Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, o Partido Trabalhista
Brasileiro vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPB?

O SR. WAGNER SALUSTIANO (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para manter
o texto, o PPB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT?

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, dizem que tudo tem
sido feito para resolver o déficit e a crise financeira do
Pars. No entanto, não há maior crise do que o déficit s0
cial, nunca visto na história brasileira, até mesmo com
um aumento do contingente de pobres.

Eu acho que a Câmara deveria dar uma
contribuiçao ao Pars e tentar sanear um pouco o
déficit social. Para fazê-lo, temos de votar "não" e
suprimir a expressão "e contribuições sociais".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PT
vota "nao".
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Como vota o PMDB?

O SR. PINHEIRO LANDIM (PMDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PSDB?

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, este Governo
tem mostrado, com muita clareza, que a sua
prioridade é a área social. A desvinculação
certamente dará ao Governo melhores condições de
estabelecer novas prioridades nessa área. O PSDB,
portanto, encaminha o voto "sim", pela manutenção
do texto.

Permita-me, Sr. Presidente, agradecer à
bancada de meu partido, que votou, por
unanimidade, favoravelmente ao substitutivo. O
PSDB compreendeu mais uma vez a importancia da
votação desta matéria. Cumprimento cada um dos
membros de minha bancada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PSDB
vota "sim".

Como vota o PFl?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFl- PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a manutenção do
texto é fundamental para a emenda, sobretudo
porque a desvinculação é pelo prazo de quatro anos.
E é também fundamental para a flexibilização de 20%
do Orçamento, a manutenção do equilfbrio das
contas públicas e a estabilidade econômica.

Com esse sentimento, o PFL vota "sim" - e
desta vez é "sim" mesmo -, para a manutenção do
texto. Tenham certeza de que não vou errar mais,
embora o erro ensine novos caminhos. Peço a minha
bancada que não erre, pois este Uder fará tudo para
nao errar. Este encaminhamento é prova disso.
Vamos manter o texto, fundamental para que o
Governo, ao remanejar 20% de seu orçamento,
mantenha o equillbrio das contas públicas e a
estabilidade econômica do PaCs.

O PFL vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota a liderança do Governo?

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTS - 5P. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo vai
manter o texto, votando "sim".

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "sim", lembrando que a base governista precisa
do número exigido para aprovar a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A
Presidência solicita a todos os Srs. Deputados que
tomem os seus lugares, a fim de ter inCcio a votação
pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.

Queiram seguir a orientação do visar de cada
posto.

O SR. PINHEIRO LANDIM - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. PINHEIRO LANDIM (PMOB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
PMDB solicita à bancada que compareça ao plenário,
para a votação do destaque. A base do Governo
necessita de 308 votos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
Podemos dizer que há mais três votações nominais.
Portanto, vamos permanecer em plenário. Se isso
ocorrer, a votação será muito mais veloz, graças ao
novo painel.

O SR. DARCrSIO PER.ONDI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a liderança do
Governo encaminha o voto "sim" e reforça a
necessidade da presença de todos os Deputados em
plenário, porque haverá mais cinco votações.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
Frente liberal reitera o 2lpelo feito aos Srs.
Parlamentares no sentido de virem ao plenário, para
que, ao concluirmos esta matéria, possamos votar
mais três destaques, encerrando definitivamente a
votação da DRU - Desvinculação de Receitas da
União -, fundamental para o PaCs e importante para
as instituições.

Assim mostraremos à Naçao que esta Casa
está, como sempre esteve, à altura do momento
poUtico que vive, porque acima dos interesses
pessoais, partidários ou de qualquer natureza
existem os interesses maiores do PaCs, com os quais
esta Casa está sempre de acordo.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, da mesma forma
reitero aos Parlamentares do PSOS a necessidade
de permanecermos em plenário, dada a relevtlncia da
matéria e para que terminemos esta votação no mais
curto espaço de tempo posslvel. Apelo ainda para
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que, nas votações que se sucederão, mantenham a O SR. ANTÔNIO GERALDO - Sr. Presidente,
mesma posição da primeira votação, apoiando peço a palavra pela ordem.
unanimemente essa matéria, de extrema relevância O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
para a administração pública federal do Brasil. ExII a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente, O SR. ANTÔNIO GERALDO (PFL - PE. Sem
peço a palavra pela ordem. revisão do orador.) - Sr. Presidente, já que houve o

O SR. 'PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. apagão, por via das dúvidas, votei "sim".
ExII a palavra. O SR. JOSÉ GENOINO- Sr. Presidente, peço a

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem palavra pela ordem.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, pelo que me O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
consta faltam apenas três votações. Quero confirmar ExII a palavra.
se são três ou cinco votações.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ São três O SR. JOSÉ GENO(NO (PT - SP. Sem revisão
votações. do orador.) - Sr. Presidente, estava acompanhando o

painel e ele apagou. Se o painel apagou e voltou
O SR. FERNANDO CORUJA - Então, é a velha agora, há uma irregularidade, e portanto a votação

mania do Governo, de exagerar. deste destaque precisa ser refeita.
O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Acabo
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem V. de receber uma informação técnica de que o painel

voltou tal como estava.
ExII a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB _ MG. Sem OSR. JOSÉ GENOíNO - Mas o painel apagou.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Se
encaminha o voto "sim" nesta votação e solicita a sua alguém perceber erro no seu voto poderá retificar ou
bancada que acorra ao plenário para que possamos impugnar.
concluI-Ia. Informamos à bancada que teremos mais O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
três votações e solicitamos a todos que permaneçam peço a palavra pela ordem.
em plenário para que possamos fazer essas votações O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
no menor prazo posslve!. ExII a palavra.

Nesta votação, o PPB encaminha o voto "sim". O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS. revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito encaminhando um acordo de Lideranças pelo qual
novamente aos Deputados do PMDB que venham ao seriam votados apenas mais dois destaques: o
plenário. O quorum neste instante é de apenas 411 primeiro, do nobre Deputado walfrido Mares Guia,
votantes. Precisamos de um maior número de esse importante Parlamentar de Minas Gerais, a
Deputados para alcançar os 308 votos necessários respeito do salário-educação; o segundo, do
para obtermos o resultado almejado. Deputado Aloizio Mercadante, que quer retirar a

O SR. MATTOS NASCIMENTO - Sr. possibilidade da desvinculação dos recursos da
Presidente, peço a palavra pela ordem. União a respeito de fundos ou impostos que venham

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. a ser criados no futuro. Então, votarlamos apenas
ExII a palavra. esses dois destaques, o que apressaria a votação da

O SR. MATTOS NASCIMENTO (Bloco/PST _ matéria. e concluirlamos a votação em primeiro turno.
RJ. Sem revisão do orador.) - Srs. Deputados, vamos OPFL concorda plenamente com a votação dos
correr e continuar assim. porque hoje há jogo do dois destaques, que, acredito, são importantes.
Brasil. Vamos torcer. Assim poderlamos concluir a votação em primeiro

O SR. OD(L10 BALBINOTTI - Sr. Presidente, turno, e a Câmara teria dado um importante passo
peço a palavra pela ordem. nesta convocação extraordinária, ao votar tão

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. importante .matéria.
ExII a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Se os

O SR. OD(L10 BALBINOTTI (PSDB - PRo Sem LIderes fizerem um acordo, tanto melhor.
revisão do orador.) - Sr. Presidente. na votação ante- O SR. FREIRE JÚNIOR - Sr. Presidente, peço
rior, voto conforme a orientação do meu partido. a palavra pela ordem.
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O ~R. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. em relação aos procedimentos. Votaremos dois
Ex"l a palavra. destaques. Primeiro, o que desvincula o

O $:t FREIRE JÚNIOR (PMOB - TO. Sem salãrio-educação, em relação ao qUall o Uder do PFL,
revisão do orador.) - Sr. Presidente, ao longo dos no encaminhamento de votaçãlo, já havia manifestado
mandatos que tenho exercido nesta Casa, nunca, em concordar plenamente. Segundo, o destaque do
qualquer hipótese ou situação, abstive-me de votar. E Deputado Aloizio Mercadante, em relação ao qual até
equivocadamente, até por uma distração de minha agora não fizemos acordo em tomo do mérito, e sim do
parte, ao fazê-lo agora, nesta votação, apertei a tecla procedimento. Votarfamos, portanto, esse destaque.
"abstenç~o". Devo, então, Sr. Presidente, registrar De acordo com o L1der Arnaldo Madeira, votarfamos
meu voto "não". ainda hoje a redação final, em primeiro tumo. Portanto,

O ~~. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. ExB seria muito importante seguir os termos do acordo e
pode retificar o voto. votar a redação final em primeiro turno.

O $R. FREIRE JÚNIOR - Já foi registrado, não O SR. GIVALDO CARlf.n8ÃO - Sr. Presidente,
há como voltar. Se puder mudar, como estão dizendo peço a palavra pela ordem.
os colegas, vou fazê-lo. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não. ExB a palavra.
Caso contrário, fica registrado que o voto de V. ExB é O SR. GIVALDO CP.RI~j.BAo (Bloco/PSB- AL.
"não". Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação

O SR. ÀÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a anterior, votei de acordo com o partido.
palavra pela ordem. OSR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,

O S~. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. peço a palavra pela ordem.
Ex"l a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O8Ft AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revisão Exa a palavra.
do orador.) - Sr. Presidente, quero, em nome da O SR. INOCÊNCIO OLIVEIM (PFL - PE. Sem
Liderança do PSDB, dizer que nós concordaremos revisão do orador.) - Sr. Presidente, houve um
com a proposta do ilustre Deputado Walfrido Mares acordo. Quer dizer, as emendas seriam retiradas
Guia, meu conterrâneo, com muita honra para mim, pelos autores, com a concordância do Plenário,
que propõe a exclusão do salário-educação dessa desde que acordo é para ser cumprido. Houve acordo
desvinculação. Portanto, em relação ao para a votação da desvinculação do
salário-educação não incidiria essa desvinculação salário-educação, envolvendo todos 05 partidos.
dos 20%. Então, seria uma votação rápida, já que todos estão

Já existia anteriormente uma intenção nossa de acordo.
nesse sentido; apenas ela não fazia parte do texto Quanto ao destaque do Deputado Aloizio
pelo receio que tinhamos de, a partir dar, outras Mercadante, ainda não há acordo sobre o mérito,
desvinculações t5mbém ocorrerem. Parece-me mas sobre o procedimento para votá-lo. Também há
extremamente correta essa proposta, e cumprimento acordo para a votação da redação final, o que
o Deputado Walfrido Mares Guia por tê-Ia agilizaria a votação em segundo turno.
apresentado. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A

Da parte do PSDB não haverá problema em redação final seria votada hoje, não?
apoiarmos esse destaque, desde que, obviamente, O SR. INOCÊNCIO OLlVEJM - De acordo.
possamos concluir ainda hoje a votação, votando Hoje ainda.
tElmbém, a partir de um acordo de Lrderes, a redação O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
final desse substitutivo. - certo.

() SR.. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou O SR. PRESIDENTE (ilJlichel Temer) - Está
encerrar a votação. encerrada a votação. (Pausa.)

O 8ft INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, Anuncio o resultado: votaram "sim" 326 Srs.
peço Bl palavra pela ordem. Parlamentares; votaram "não" 134 Sra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Parlamentares; uma abstenção. Total de votantes:
E}r' Sl palavra. 461.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem Foi mantida a expressa0.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, foi fechado acordo LISTAGEM DE VOTAÇÃO:
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Proposição: PEC N° 85/1999 - DVS - DA
EXPRESSÃO "E CONTRIBUiÇÕES
SOCIAIS" ( ARTIGO 76)

Início Votação: 12/0112000 20:36
Fim Votação: 12/0112000 20:56

Resultado da Votação
Sim 326
Não 134
Abstenção 1

Total da Votação 461

Art. 17 1

Total Quorum 462

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer -16:13

Orientação
PFL-Sim
PSDB-Sim
PMDB-Sim
PT- Não
PPB-Sim
PTB-Sim
PDT-Não
PSB/PCDOB - Não
PUPSTIPSL - Não
PPS-Não
PV-Não
GOV.-Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Não

Alceste Almeida PMDB Sim
Almir Sá PPB Sim
Elton Rohnelt PFL Sim
Luciano Castro PFL Sim

Luis Barbosa PFL Sim
Robério Araújo PL PUPST/PSL Sim

Total Roraima: 7

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Sim
Badu Picanço PSDB Sim
Dr. Benedito Dias PPB Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Evandro MilhomEm PSB -- PSB/PCDOB Não

COSEV •Coordenação do Sistema E1etrôrico de Votação Página: 1 de 11
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Partido Bloco Voto

AMAPÁ
Fátima Pelaes PSOB Sim

Jurandil Juarez PMOB Sim

Sérgio Barcellos PFL Sim

Total Amapã: 8

PARÁ
Amvaldo Vale PSOB Sim

Babá PT Não

Deusdeth Pantoja PFL Sim

Elcione Barbalho PMOB Sim

Gerson Peres PPB Sim

Giovanni Queiroz POT Não

Jorge Costa PMOB Sim

José Priante PMOB Sim

Josué Bengtson PTB Sim

Nicias Ribeiro PSOB Sim

Nilson Pinto PSDB Sim

Paulo Rocha PT Não

Raimundo Santos PFL Sim

Renildo Leal PTB Sim

Valdir Ganzer PT Não

Vic Pires Franco PFL Sim

Zenaldo Coutinho PSDB Sim

Total Pará: 17

AMAZONAS
Arthur Virgllio PSDB Sim

Átila Lins PFL Sim

Francisco Garcia PFL Sim

José Melo PFL Sim

Luiz Femando PPB Sim

Paudemey Avelino PFL Sim

Silas Câmara PTB Sim

Vanessa Grazziotin pedoB PSB/PCOOB Não

Total Amazonas: 8

RONDONIA
Agnaldo Muniz POT Não

Confúcio Moura PMOB Sim

Eurlpedes Miranda POT Não

Marinha Raupp PSOB Sim

Nilton Capixaba PTB Sim

Oscar Andrade PFL Sim

Sérgio Carvalho PSDB Sim

Total Rondonia: 7

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Sim

João Tota PPB Sim

Márcio Bittar PPS Não

Marcos Afonso PT Não

Nilson Mourão PT Não

Sérgio Barros PSOB Sim

Zila Bezerra PFL Sim
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Partido Bloco Voto

Total Acre: 7

TOCANTINS
Antõnio Jorge PTB Sim
Darci Coelho PFL Sim
Freire Júnior PMDB Não
IgorAvelino PMDB Não
João Ribeiro PFL Sim
Osvaldo Reis PMDB Sim
Pastor Amarildo PPB Sim
Paulo Mourão PSDB Sim

Total Tocantins: 8

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Sim
Antonio Joaquim Araújo PPB Sim

Cesar Bandeira PFL Sim
Costa F~rreira ~FL Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
João Castelo PSDB Sim
José Antonio PSB PSB/PCOOB Não
Mauro Fecury PFL Sim
Neiva Moreira POT Não
Nice Lobão PFL Sim
Paulo Marinho PFL Sim

Pedro Femandes PFL Sim

Pedro Novais PMDB Sim
Remi Trinta PST PUPST/PSL Sim

Sebastião Madeira PSOB Sim

Total Maranhão: 15

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Sim

Almeida de Jesus PL PUPST/PSL Não

Antonio Cambraia PSDB Sim

Antõnio José Mota PMOB Sim

Inácio Arruda PCdoB PSB/PCOOB Não

José Linhares PPB Sim

José Pimentel PT Não

Léo Alcântara PSOB Sim

Manoel Salviano PSDB Sim
Mauro Benevides PMOB Sim

Moroni Torgan PFL Sim
Nelson Otoch PSOB Sim
Pinheiro Landim PMOB Sim
Raimundo Gomes de Matos PSOB Sim

Rommel Feijó PSOB Sim

Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Não

Ubiratan Aguiar PSOB Sim

Vicente Arruda PSOB Sim

Total Ceará: 18

PIAuf
Atila Lira PSOB Sim

B.Sá PSOB Sim
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Partido Bloco Voto
PlAul
Ciro Nogueira PFL Sim
Heráclito Fortes PFL Sim
Mussa Demes PFL Sim
Paes Landim PFL Sim
Themfstocles Sampaio PMDB Sim
Wellington Dias PT Não

Total Piaul : 8

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Sim
Betlnho Rosado PFL Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB Sim
Iberê Ferreira PPB Sim
Laire Rosado PMDB Sim
Lavoisier Maia PFL Sim
MúcloSá PMDB Sim
Ney Lopes PFL Sim

Total Rio Grande do Norte: 8

PARAIBA
Adauto Pereira PFL Sim
Armando Abllio PMDB Sim
Avenzoar Arruda PT Não
Carlos Dunga PMDB Sim
Damião FeJicJano PMDB Sim
Domiciano Cabral PMDB Sim
Efraim Morais PFL Sim
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Inaldo Leitão PSDB Sim
Marcondes Gadelha PFL Sim
Ricardo Rique PSDB Sim
Wilson Braga PFL Sim

Total P.aiba: 12

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Sim
Armando Monteiro PMDB Sim
Carlos Batata PSDB Sim
Clemenüno Coelho PPS Não
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Não
Femando Ferro PT Não
Inocêncio Oliveira PFL Sim
Joi!lo Colaço PMDB Sim
Joaquim Francisco PFL Sim
Joel De Hol/anda PFL Sim
José Múcio Monteiro PFL Sim
Luiz Piauhylino PSDB Sim
Marcos de Jesus ' PST PUPST/PSL Não
Osvaldo Coelho PFL Sim
Pedro Corrêa PPB Sim
Pedro Eugênio PPS Não
Ricardo Fiuza . PFL Sim
Salatiel Carvalho PMDB Sim
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Partido Bloco Voto
PERNAMBUCO
Sérgio Guerra PSDB Sim

Severino Cavalcanti PPB Sim

Total Pernambuco: 20

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Sim

Augusto Farias PPB Sim

Glvaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Não

Helenildo Ribeiro PSDB Sim

João Caldas PL PUPST/PSL Sim

José Thomaz NonO PFL Sim

Luiz Dantas PST PUPST/PSL Sim

Olavo Calheiros PMDB Sim

Regis Cavalcante PPS Não

Total Alagoas: 9

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Sim

Augusto Franco PSDB Sim

Cleonâncio Fonseca PPB Sim

Jorge Alberto PMDB Sim

José Teles PSDB Sim

Marcelo Déda PT Não

Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Não

Sérgio Reis PSDB Sim

Total Sergipe: 8

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim

Claudio Cajado PFL Sim

Coriolano Sales PMDB Sim

Félix Mendonça PTB Sim

FrancistOnio Pinto PMDB Sim

Geddel Vieira Lima PMDB Sim

Geraldo Simões PT Nilo

Gerson Gabrielll PFL Sim

Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Não

Jairo Carneiro PFL Sim

Jaques Wagner PT Não

JoAo Almeida PSDB Sim

João Leão PSDB Sim

Jonival Lucas Junior PPB Sim

Jorge Khoury PFL Sim

José Carlos Aleluia PFL Sim

José Lourenço PFL Sim

José Rocha PFL Sim

José Ronaldo PFL Sim

Jutahy Junior PSDB Sim

Leur Lomanto PFL Sim

Luiz Moreira PFL Sim

Manoel Castro PFL Sim

Mário Negromonte PSDB Sim

Nilo Coelho PSDB Sim
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BAHIA
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Pedro (rujo
Reglnaldo Germano
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Urslcino Queiroz
Yvonilton Gonçalves

Total Bahia: 33

MINAS GERAIS
Ademir Lucas
Aécio Neves
Antônio do Valle
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Cabo Júlio
Carlos Melles
Carlos Mosconi
Cleuber Carneiro
Custódio Mattos
Oanilo de Castro
Edmar Moreira
Eduardo Barbosa
Eliseu Resende
Fernando Dinlz
Gilmar Machado
Glycon Terra Pinto
Ibrahlm Abi-Ackel
.....ã..) =",~~sarella

João Magalhães
Jo~o j\lagno
Jose Milita0
Júlio Delgado
Lael Varella
Lincoln Portela
Márcio Reinaldo Moreira
Marcos Lima
Maria do Carmo Lara
Mário de Oliveira
Narcio Rodrigues
Nilmário Miranda
Odelmo Leão
OJlmplo Pires
Osmãnlo Pereira
Paulo Delgado
Philemon Rodrigues
Rafael Guerra
Roberto Brant
Romel Anizio
Romeu Queiroz
Ronaldo Vasconceilos
Saraiva Felipe

Partido

PFL
PFL
PMOB
PFL
PFL
PSOB
PFL
PPB

PSDB
PSDB
PMOB
PFL
PSOB
PL
PFL
PSOB
PFL
PSDB
PSOB
PPB
PSDB
PFL
PMOB
PT
PMOB
PPB
PT
PMOB
PT
PSOB
PMOB
PFL
S.Part.
PPB
PMOB
PT
PMOB
PS08
PT
PPB
POT
PMOB
PT
PMOB
PSDB
PFL
PPB
PSDB
PFL
PMOB

Bloco

PUPST/PSL

Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
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Partido Bloco Voto

MINAS GERAIS
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCOOB Não

Silas Brasileiro PMDB Sim

VirgrJio Guimarães PT Não

Vittorio Medioli PSDB Sim

Walfrido Mares Guia PTB Sim

Zaire Rezende PMDB Não

Total Minas Gerais: 48

EspíRITO SANTO
~Ir')rzio Santos PSDB Sim

;;>I)sa PSOB Sim

;ose~ PT Não

, C;;r!'JS El.as PTB Sim

r.:ax :,,1auro PTB Não

Nilton Baiano PPB Sim

Ricardo Ferraço PSOB Sim

Total Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO
Aldir Cabral PFL Sim

Alexandre Santos PSDB Sim

Almerinda de Carvalho PFL Sim

Antonio Carlos Biscaia PT Não

Arolde de Oliveira PFL Sim

Ayrton Xerêz PPS Não

Bispo Rodrigues PL PUPST/PSL Não

Carlos Santana PT Não

Celso Jacob POT Não

Coronel Garcia PSDB Sim

Dino Fernandes PSDB Sim

Dr. Heleno PSDB Sim

EberSilva PDT Não

Eduardo Paes PTB Sim

Fernando Gabeira PV .1, Não

Fernando Gonçalves PTB . Sim

Francisco Silva PST PUPST/PSL Não

lédio Rosa PMOB Não

Jair Bolsonaro PPB Sim

Jandira Feghali PCdoB PSB/PCOOB Não

João Mendes PMOB Sim

Laura Carneiro PFL Sim

Luis Eduardo POT Não

Luiz Ribeiro PSDB Sim

Luiz Salomão POT Não

Luiz Sérgio PT Não

Mareio Fortes PSOB Sim

Mattos Nascimento PST PUPST/PSL Não

Milton Temer PT Não

Miriam Reid POT Não

Miro Teixeira PDT Não

Pastor Valdeci Paiva S.Part. Não

Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Não

Paulo Feijó PSOB Sim
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRC
Ricardo Maranhãc PSB PSB/PCDOB Não
Roberto Jefferson PTB Sim

Rodrigo Maia PTB Sim

Ronaldo Cezar Coelho PSDB Sim
Rubem Medina PFL Sim

Simão Sesslm PPB Sim

Vivaldo Barbosa POT Não

Wanderley Martins POT Não

Total Rio de Janelro : 42

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Sim

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Não

A1oizio Mercadante PT Não

André Benassi PSDB Sim

Angela Guadagnin PT Não

Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim

Antonio Kandir PSDB Sim

Antonio Palocci PT Não

Arlindo Chinaglia PT Não

Arnaldo Faria de Sá PPB Não

Arnaldo Madeira PSDB Sim

Arv I(?ra PPB Sim

13.spo Wanderval PL PUPST/PSL Não

Celso Russomanno PPB Sim

Clovis Ve'oi PSDB Sim

COI $JCI Sobrinho PFL Sim

Cunha Bueno PPB Sim

DeVelaseo PST PUPST/PSL Não

Delfim Netto PPB Sim

Dr. Evilásio PSB PSB/PCOOB Não

Dr. Hélio PDT Não

Duilio Pisaneschi PTB Sim

Edinho Araújo PPS Não

Eduardo Jorge
~

Não

Emerson Kapaz PS Não

Gilberto Kassab PFL Sim

Iara Bernardi PT NAo

Jair Meneguelll PT Não

João Paulo PT NAo

Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim

José de Abreu PTN Não

José Dirceu PT Não

José Genolno PT Não

José (ndio PMOB Sim

José Machado PT Não

José Roberto Batochio POT Não

Julio Semeghlni PSDB Sim

Lamartine Posella PMDB Não

Luiz Antonio Fleury PTB Sim

Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Não

Maluly Netto PFL Não

Marcos Cintra PL PUPST/PSL Sim
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Partido Bloco Voto

SÃO PAULO
Medeiros PFL Sim

Michel Temer PMOB Art. 17

Moreira Ferreira PFL Sim

Nelo Rodolfo PMOB Sim

Nelson Marquezelli PTB Sim

Neuton Lima PFL Sim

Paulo Kobayashi PSOB Sim

Professor Luizinho PT Não

Ricardo Berzoini PT Não

Ricardo Izar PMOB Sim

Robson Tuma PFL Sim

Rubens Furlan PPS Não

Salvador Zimbaldi PSOB Sim

Sampaio Oória PSOB Sim

Silvio Torres PSOB Sim

Teima de Souza PT Não

Vadão Gomes PPB Sim

Wagner Salustlano PPB Sim

Xico Graziano PSOB Sim

Zulaiê Cobra PSOB Sim

Total São Paulo: 62

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim

Lino Rossi PSOB Sim

Munlo Domingos PTB Sim

Pedro Henry PSDB Sim

Ricarte de Freitas PSDB Sim

Teté Bezerra PMDB Sim

Wellnton Fagundes PSDB Sim

Wilson Santos PMDB Sim

Total Mato Grosso. 8

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Não

Geraldo Magela PT Não

Jorge Pinheiro PMDB Sim

Maria Abadia PSDB Sim

Pedro Celso PT Não

Ricardo Noronha PMDB Sim

Total Distrito Federal: 6

GOIÁS
Barbosa Neto PMOB Sim

Euler Morais PMDB Abstenção

Geovan Freitas PMDB Não

Jovalr Arantes PSOB Sim

JuqUlnha PSDB Sim

Lldla Quinan PSDB Sim

Lúcia Vânia PSDB Sim

LUIZ Bittencourt PMDB Não

Nair Xavier Lobo PMDB Sim

Norberto Teixeira PMDB Sim
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GOIÁS
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
Vi/mar Rocha
Zé Gomes da Rocha

Total Goiás: 16

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira
João Grandão
Marçal Filho
Marisa Serrano
Nelson Trad
Pedro Pedrossian
Waldemlr Moka

Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ
Affonso Camargo
Airton Roveda
Alex Canzlani
Basilio Vlllam
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
Dr. Rosinha
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
Iris Simões
Ivamo Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
José Janene
Luciano Pizzatto
Luiz Carlos Hauly
MárcIo Matos
Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Odilio Balbinottl
Oliveira Filho
Osmar Serraglio
Padre Roque
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Santos Filho

Total Paraná: 27

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis
Carlilo Merss
Edinho Bez
Edison Andnno

Partido

PMDB
PT
PPB
PFL
PFL
PMDB

PT
PT
PMDB
PSOB
PTB
PFL
PMDB

PFL
PFL
PSDB
PSDB
PSDB
PPB
PT
PMDB
PMDB
PTB
PFL
PMDB
PTB
PPB
PFL
PSDB
PT
PSDB
PMDB
PPB
PSDB
PPB
PMDB
PT
PPB
PPS
PFL

PFL
PT
PMDB
PMDB

Bloco Voto

Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim

Não
Não
Sim
Sim
Sim
Nãe.
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
SIm
Sim
SIm
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Sim

Sim
Não
Sim
Sim
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Partido Bloco Voto
SANTA CATARINA
Fernando Coruja PDT Não

Gervásio Silva PFL Sim

Hugo Biehl PPB Sim

João Matos PMDB Sim

João Pizzolaltl PPB Sim
José Carlos Vieira PFL Sim

LucI Choinacki PT Não

Pedro Bittencourt PFL Sim

Raimundo Colombo PFL Sim

Renato Vianna PMDB Sim

Serafim Venzon POT Sim

Vicente Caropreso PSDB Sim

Total Santa Catarina: 1&

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Não

Airton Oipp POT Não

Alceu Collares PDT Não

Augusto Nardes PPB Sim

Caio Riela PTB Não

Cezar Schirmer PMDB Sim

Darcísio Perondi PMDB Sim

Enio Bacci PDT Não

Esther Grossi PT Não

Fernando Marroni PT Não

Felter JÚnior PPB Sim

Germano Rigotto PMDB Sim

Henrique Fontana PT Não

Júlio Redecker PPB Sim

LUIs Carlos Heinze PPB Sim

LUIz Mainardi PT Não

Marcos Rollm PT Não

Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim

Nelson Marchezan PSDB Sím

Nelson Proença PMDB Sim

Paulo José Gouvêa PL PUPST/PSL Não

Paulo Paim PT Não

Pompeo de Mattos POT Não

Roberto Argenta PHDBS Sim

Synval Guazzelh PMDB Sim

Telmo Kirst PPB Sim

Valdeci Oliveira PT Não

Waldir Schmidt PMDB Sim

Waldomlro Fioravante PT Não

Veda Cruslus PSDB Sim

Total Rio Grande do Sul: 30
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O SR. CUNHA BUENO - Sr. Presidente, peço a Não é possfve', ~ priori, sem critérios, sem definir as
palavra pela ordem. prioridades, estabelecer um mecanismo como esse.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Peço a atenção dos Srs. Deputados para o fato
ExII a palavra. de que isto não resolve o problema fiscal que

O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Sem revisão estamos discutindo, e não tem nada SI ver com o
do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteriores Orçamento do ano 2000. Isto tem a ver com os
votei com o meu partido. próximos quatro anos desta Casa, porque, por

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a definição, implica que 20% de qualquer receita, 20%
mesa requerimento nos sequintes termos: de qualquer fundo, por antecipação, já estão

Senhor Presidente, alocados. Mas para quê? Para uma prioridade que
ninguém sabe qual é. i-Jão estamos apenas

Requeremos, nos termos do art. 161, Ie § 2°, do abdicando da possibilidade de decidir orçamento ou
Regimento Interno, destaque para a votação em tributação, mas fazendo uma vinculação, que é a
separado da expressão "ou que vierem a ser criados maior de toda a Constituição, para recursos que não
no referido perfodo",constante do caput do art. 76, do têm qualquer destinação futura previamente
art. 1°, do Substitutivo adotado pela Comissão Espe- autorizada.
cial, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nO Por tudo isso, peço ao Lidar do Governo, ao
85-B, de 1999.

Uder do PSDB e ao Deputado Inocêncio de Oliveira
Sala das Sessões 1° de dezembro de 1999 - que ponderem sobre o argumento, que sejam

Deputado Walter Pinheiro - Vice-Presidente do PT. f1exfveis e permitam a esta Casa, a cada tributo, a
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo cada fundo, a cada momento da sua história, definir o

a palavra ao Deputado Aloizio Mercadante, para seu papel na democracia e no desenvolvimento,
encaminhar. definir onde nós vamos colocar os recursos, e quais

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT- SP.) - Sr. são. Não podemos passar um cheque em branco de
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, só temos dois 20% de todos os impostos e fundos do futuro.
destaques para votar - e peço certa atenção para o Trata-se de argumento absolutamente
espfrito desta proposta. consistente. Isso fere o próprio espfrito do projeto que

O projeto do Governo parte do princfpio da o Governo encaminha. É o nosso penúltimo
desvinculaçAo das verbas do Orçamento. Nem vou destaque, e realmente peço que os Deputados votem
discutir sobre isso, pois matéria votada é matéria para assegurar nosso poder de legislar nos próximos
vencida. Mas, o que estamos debatendo neste quatro anos sobre matéria tributária, orçamentária e
momento é o futuro de quatro anQ§..deste-Congresso. sobre o desenvolvimento regional que, a partir de
Como podemos, nesta-võtã~no momento em qüe agora, tem menos 20% de recursos, sem saber
estamos discutindo reforma tributária, estabelecer exatamente o que haverá nos próximos quatro anos
que 20% de qualquer tributo que venha a ser criado da República.
irão para a DRU? Se o argumento do Governo é Por tudo isso, peço apoio à base do Governo,
desvincular, na realidade ele está vinculando isso a para que reflita sobre a natureza deste Congresso
um programa que não tem definição de objetivos, que nos próximos quatro anos.
é um desvio de recursos do Orçamento. Muito obrigado.

Pergunto aos Deputados: se nós, amanhã, O SR. PRE5IDEK!TE (Michel Temer) - O Uder
criarmos um fundo emergencial de combate à seca, do Governo quer encaminhar?
na Constituição vai estar escrito que 20% irão para a O S~. ARK!ALDO ili"lÀDEIRA _ Sim.
DRU? Se constituirmos um fundo emergencial de
desenvolvimento de ciência e tecnologia estratégica, O ~R. P~ESIDEi\!TE (i\tlichel Temer) - Tem V.
20% ·irão para a DRU? Se fizermos a reforma ExB a palavra.
tributária por antecedência, estaremos definindo que O SR. !\RNALDO ~cljADEIAA (PSDB - SP. Sem
20% irão para a DRU. O Governo poderá argumentar: revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Sra.
"No momento oportuno, nós podemos retirar essa Deputados, esta discussão é repetitiva. Sinto que é
vinculação constitucional". Ar, eu pergunto: então, por meio cansativo voltar a ela, mas é preciso insistir em
que estabelecê-Ia? Se é para desvincular, estaremos alguns argumentos.
vinculando quatro anos do futuro desta Casa para Primeiro, nao existe cheque em branco nesta
qualquer tributo, qualquer receita e qualquer fundo. matéria. Segundo, a Constituição de 1988 e várias
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emendas feitas posteriormente estabeleceram
excessivas vinculações entre receita e despesa. Ora,
a administração do PaIs exige flexibilidade para
administrar todas as diferentes áreas que necessitam
de recursos do Governo. Quando se fala em
desvincular, está-se falando em desvincular
determinada despesa da receita, para que o
Congresso, através da Comissão Mista de
Orçamento, defina como os recursos serão gastos.
Isso é decisão do Parlamento. Se olharmos o
Orçamento que está na Comissão Mista de
Orçamento do Congresso Nacional e observarmos o
que acontece com a desvinculação de recursos
orçamentários, veremos que há a Fonte 175 
desvinculação de recursos orçamentários. Sai daqui
e vai para lá. Está indicado onde é que se vai gastar.
É a mesma coisa que se está querendo fazer com
eventuais futuros tributos, ou seja, que o mesmo
princIpio exista e que o Congresso, em cada
momento, decida onde vai aplicar esses recursos. Ele
pode até decidir que vai aplicar mais do que os 20%
que estão sendo desvinculados, como faz com
relação à Previdência, à educação, e à saúde. O
Governo tem gastado mais do que as vinculações
estabelecidas em lei. O que se quer é poder usar a
inteligência para fazer o melhor Orçamento para o
PaIs.

É isto que se pretende hoje e nas decisões
futuras, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em
votação a expressão destacada. Como votam os Srs.
LIderes?

Como vota o PSC? (Pausa.)
Como vota o PTN? (Pausa.)
Como vota o Partido Humanista? (Pausa.)
Como vota o PV? (Pausa.) O PV vota "não".
Como vota o PPS?
O SR. PEDRO EUGÊNIO (PPS - PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, este destaque
procura corrigir um absurdo para o qual o autor já
chamou a atenção. Gostaria de agregar uma
observação a respeito, para enfatizar o absurdo que
este destaque procura justamente corrigir.

Qualquer imposto ou contribuição que forem
criados, como por exemplo um imposto ecológico,
relacionado com a defesa do meio ambiente, como o
Imposto Verde ou qualquer outro, haverá de ter sua
aHquota automaticamente aumentada em 20% pela
Comissão que se debruçar sobre a matéria para
quantificar essa aliquota, porque, para aquilo que
esse imposto for destinado, já de antemão terá o
desconto de 20%. Portanto, é algo que não tem

nenhuma correlação com os argum~i1tos que
acabamos de ouvir do Llder do Governo.

Por isso, Sr. Presidente, o PPS vota "não".
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PUPST/PSL vota "não".

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/pedoB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidenie, basta ler o
que está sendo proposto - não há nada sobre o que o
Llder do Governo defendeu. Estamos vinculando os
novos impostos. Há uma proposta do Governo
propondo a criação do IBS -Imposto Sobre Bens e
Serviços. Já criado o IBS, dentro da proposta de
reforma tributária, 20% dele estão desvinculados.
Existe a proposta de se criar uma Contribuição sobre
Valor Agregado - CVA.

Ora, Sr. Presidente, a Comissão de Reforma
Tributária vai discutir tudo isso. Estamos antecipando
a sua decisão. Francamente, estamos vinculando
não o que existe, mas o nosso futuro. Amarramos o
Congresso para 05 próximos quatro anos. Acaba-se a
finalidade da Comissão de Reforma Tributária.

O PSB e o PCdoB votam "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PDT?

O SR. DR. HÉLIO (PDT-SP. Sem revisão do
orador.) - Na mesma linha, Sr. Presidente, porque, a
se manter essa expressão, estamos fazendo aqui um
exercicio de futurologia, ou seja, criando um
substitutivo em cima dos 20% daquilo que for criado
no referido perrodo, até 2003.

Nesse sentido, o PDT entende que a situação
atropela a Comissão de Reforma Tributária e não
colabora com a idéia muitas vezes exposta pela base
do Governo: fazer uma lei que seja completa e
realista.

Portanto, o PDT encaminha o voto "nao".
O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB _. RJ.

Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, para
manter o texto, o Partido Trabalhista Brasileiro vota
"sim".

O SR. ODELMO LEAo (PPB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Progressista Brasileiro, para manter o texto,
encaminha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT?

O SR. ANTONIO PALOCCI (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, ao encaminhar o
voto do PT, dirijo-me a todos os colegas Deputados e
Deputadas, em especial a V. Ex&, aos Lrderes desta
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Casa e sobretudo ao Llder do Governo, Deputado O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Arnaldo Madeira. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, confesso

Precisamos lembrar neste momento que que o jogo de palavras, às vezes, pode causar em
estamos no final da mais grandiosa tarefa que V. Exa, algumas pessoas certa dificuldade para alcançar o
como Presidente da Casa, em memorável sessão que está sendo apreciado e votado neste momento.
realizada em março do ano passado, destinou ao Estamos desvinculando 20% da receita. Se
Congresso Nacional e em particular à Câmara dos estamos desvinculando 20% da receita, precisamos
Deputados: a discussão das reformas, especialmente ter consciência de que estamos desvinculando do
da reforma tributária - a mais complexa e difrcil, mas que existe e do que pode vir a existir. Se deixamos de
também a mais urgente para o PaIs. incluir os impostos e as receitas que venham a ser

Neste momento, sabe V. Exa que, com a criados daqui a determinado perlodo, evidentemente
competência do Deputado Germano Rigotto na não teremos mais 20%, e sim 18% de desvinculação.
Presidência e com a ajuda de grande número de Vamos deixar de fazer jogo de palavras.
Deputados de. todos os partidos, estamos muito Autorizamos que fossem desvinculados 20% da
próximos de construir amplo acordo com os receita da União. Ora, nos Estados funciona diferente?
Governos Estaduais, o Governo Federal e todos os Não, não funciona. Os Estados que administram com
partidos com assento nesta Casa, para realizar a caixa único, como é o caso do Rio Grande do Sul,
mais importante reforma que o Pais cobra do gastam dinheiro da Ford, do FEF, de vinculadas. No
Congresso Nacional. A vitória desse processo se fim do ano, se acontece algum milagre, eles corrigem a
deve muito a V. Exa - por ter definido a tarefa como situação. Mas o milagre não aconteceu. O dinheiro,
pauta prioritária do Congresso - e a todos os lideres que era vinculado, foi gasto e não foi reposto. O que se
desta Casa, que pautaram a questão tributária como está querendo fazer é desvincular receitas que não
fundamental para o desenvolvimento deste PaIs. implicam não-aplicação durante o exerclcio.

Eu diria, Sr. Presidente, Srs. LIderes, Sras. e Por isso o PMDB vota "sim", pela manutenção
Srs. Deputados, que não podemos, no momento em do texto que aprovou em plenário.
que estamos em condição de votar definitivamente O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
uma reforma transformadora para o Pais, castrá-Ia, vota o PSDB?
desvinculando 20% das receitas futuras. O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revisão

Em nome do esforço promovido nesta Casa, do orador.) - Sr. Presidente, a nossa intenção é
que neste momento contir. 3 sendo feito por todos os absolutamente clara. O que estamos discutindo, como
partidos aqui representados, devemos ter à vista uma disse o ilustre Líder do PMDB, é a desvinculação de 20%
reforma que dê ao Brasil justiça fiscal, crescimento das receitas da União. Fazemos isso com argumentos
econômico e geração de empregos; e que, entre absolutamente claros, respeitando, obviamente, a
outras coisas, enfrente os problemas do ajuste fiscal opinião daqueles que têm idéia contrária à nossa. O
sem necessitar de desvinculaçôes:... ~ argumento é claro: é excessiva a vinculação hoje

A nova reforma tributária déverá ser aquela que imposta pelo Orçamento brasileiro, e crescente. Como já
nos conduzirá a UI,''::\ polltica capaz de dar outro rumo disse anteriormente, somada a outras despesas
econômico aõ PaIs e às nossas empresas, e mais irreprimlveis, a vinculêção toma extremamente rfgida a
justiça fiscal aos cidadãos. Seria, portanto, um erro execução orçamentária.
brutal vincular o futuro, como se está tentando fazer O que estamos propondo é que, pelos próximos
neste partir.ular, no item que queremos destacar. quatro anos, o Governo tenha condições de fazer uso

mais adequado de parte da sua arrecadação, sem
O apelo que faço a V. Exa

, Sr. Presidente, aos estar preso a essa vinculação.
LIderes e a cada um dos membros desta Casa é no
sentido de que tenhamos a capacidade e a Um dos argumentos apresentados, Sr.
competência de dizer que a nova reforma tributária Presidente, é absolutamente inconsistente.
será o melhor caminho para o ajuste fiscal, a solução Chegou-se a dizer - e estranho que se tenha
para promoção do crescimento, da geração de manifestado dessa forma alguém que deve conhecer
empregos e da justiça tributária e orçamentária. a questão tributária - que estariamos, aprovado este

texto, submetendo a reforma tributária, ou o que vier
Por essas razões, encaminhamos o voto "não". da reforma tributária, a uma vinculação de 20% para a
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como DRU. Isso não é verdade. A reforma tributária em

vota o PMDB? gestação nesta Casa tem prazo de implantação de
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até sete anos - se é que daqui a sete anos ela terá Telecomunicações, que é a menina dos meus olhos.
sua implantação conclulda. Certamente, até lá a DRU Quando encaminhei favoravelmente à quebra do
já teiá perdido a validade, ou até muito antes disso. monopólio das telecomunicações e à privatização

Precisamos dizer, com muita clareza, se das Teles, defendi ardorosamente a posição de que
queremos ou não dar ao Governo condições de só votava aquela matéria se fosse criado um fundo de
enfrentar as dificuldades reais do Pais; e essa universalização. Tive o apoio do meu partido, na
discussão me parece absolutamente superada. pessoa do Presidente do Senado, Antonio Carlos

Tenho enorme convicção de que o que estamos Magalhães, do Senador Jorge Bornhausen e do
fazendo não significa garantir este Governo - até Vice-Presidente da República, Marcos Maciel.
porque o prazo proposto pela DRU vai além do Trnhamos em mente o sentimento de igualdade,
Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso um dos princlpios básicos do social-liberalismo que
-, mas sim dar condições a qualquer Governo de pregamos: o cidadão dos mais longrnquos rincões do
melhor gerir o Pais; e na própria reforma tributária há Pais deve ter o mesmo direito daquele que vive nos
intenção de se fazer desvinculações. Aí, sim, o FEF grandes centros urbanos.
ou a DRU tornam-se desprezlveis. Esse fundo foi criado, e poderão ser

Não tenho dúvida de que aprovaremos o texto desvinculados 20% de seus recursos. Mas eles
como está, pois aprovar este destaque, rejeitando o poderão retornar somados de mais alguma coisa que
texto como está, seria a negação do princípio que tenha sido desvinculada.
move toda esta discussão. O PSDB votará pela
manutenção do texto, votará "sim", absolutamente Não entendo alguns partidos de oposição que
convencido de que ele é necessário à defendem o orçamento participativo. Que orçamento
governabilidade do Pais, incluldas as eventuais participativo é esse, se estiver tudo vinculado, tudo
receitas que venham a ser aprovada por esta Casa. engessado? Não existe orçamento participativo

Por fim, Sr. Presidente, contesto, da forma mais engessado. Estamos indo ao encontro daquilo que a
veemente possrvel, o argumento de que estamos Oposição deseja, que é o orçamento participativo, a
criando prioridades que ninguém sabe quais são, partir da desvinculação de 20%. E poderemos alocar
como disse o Deputado Aloizio Mercadante. esses 20% prioritariamente naquilo que for funda-
Engana-se o Deputado, ou não quer conhecer a mental para o País, quer no campo social, quer no
realidade, mais uma vez. Quem estabelecerá essa campo econômico-financeiro, para a manutenção da
prioridade será o Congresso Nacional, em discussão estabilidade econômica e do equillbrio fiscal das
que ocorrerá quando debatermos o Orçamento da contas públicas.
União. O que estamos é criando um principio e Sr. Presidente, nada de cheque em branco. Quem
permitindo que o Congresso Nacional, todos os Srs. vai definir as fontes somos n6s. O projeto é bom, é
Parlamentares, inclusive os da Oposição, definam a correto. A manutenção do texto é fundamental para que
finalidade desses recursos, que hoje pode ser uma, possamos perseguir aquilo que desejamos, que é uma
mas amanhã pode ser outra. sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana e

O PSDB vota "sim", pela manutenção do texto. mais desenvolvida, sob a égide de que o orçamento
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como participativo é condição essencial para que possamos

vota o PFL? atingir algo fundamental para o Pais: a eqüidade entre
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem todos os cidadãos, independentemente da região onde

revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria, vivam ou exerçam sua atividade.
rapidamente, de prestar ~Iguns ~sclarecimentos com O PFL vota "sim".
relação ao pacto. ' O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos

Primeiro, não se trata de cheque em branco. A votar. A Presidência solicita a todos os Srs.
expressão "ou vierem a sér-,6riados" não é um cheque Deputados que tomem os seus lugares, a fim de ter
em branco, porque o Governo tirará, por exemplo, início a votação pejo sistema eletrônico.
20% do Fundo de Erradicação da Pobreza, mas
poderá devolver os 20% acrescidos de recursos que Está iniciada a votação.
foram desvinculados. Queiram seguir a orientação do visor de cada

Disseram que o Governo tem a obrigação de posto.
criar um fundo de calamidade. Não tem recursos. O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente,
Criou-se o Fundo de Universalização das peço a palavra pela ordem.



A SRA. ALCIONE ATHAYDE (PPB - RJ. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação an
terior meu voto foi "sim".

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a votação está
parada há algum tempo. Estamos votando há horas e já
é tarde da noite. Não seria possível encerrar a votação?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sim, logo
mais.

Vou encerrar a votação. (Pausa.)
O SR. SILVIO TORRES - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exa a palavra.
O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Exa havia dito
que faltavam duas votações. Uma delas é a de
redação?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não;
duas de mérito, dois destaques.

O SR. SILVIO TORRES - Dois destaques?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Dois

destaques, uma emenda aglutinativa e um destaque.
O SR. SILVIO TORRES - Obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exa a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

(PSDB - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, faço um apelo no sentido de que os
Parlamentares permaneçam no plenário para
votarmos com a devida rapidez as duas restantes
votações de mérito. Se todos aqui permanecerem,
poderemos fazê-lo nos próximos quinze minutos;
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Exa a palavra. Deputados, vamos votar. Na votação anterior havia

O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem 462 Deputados.
revisêo do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Vou encerrar a votação logo mais.
Governo encaminha o voto "sim". A SRA. MARIA ABADIA - Sr. Presidente, peço

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS. a palavra pela ordem.
Sem revisêo do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
vota "sim". Exa a palavra.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG. A SRA. MARIA ABADIA (PSDB - DF. Sem
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco revisão da oradora.) - Sr. Presidente, meu voto é
PCdoB/PSB, pela desvinculação dos futuros "sim".
impostos e contribuições, vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, teremos ainda mais duas votações.
Permaneçam em plenário para votarmos tal como
estamos votando agora, logo após o anúncio da
votaçao.

O SR. ARNON BEZERRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. ARNON BEZERRA (PSDB - CE. Sem
revisêo do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei de acordo com a orientação do PSDB.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço um apelo
aos Srs. Parlamentares para que venham ao
plenário. Esta emenda é importantrssima! É a
essência da Desvinculaçêo de Receitas da União.

Portanto, solicito aos Srs. Parlamentares que
venham ao plenário, a fim de que possamos encerrar
esta votação e votarmos a redaçao final ainda nesta
noite, concluindo em primeiro turno a votação da DRU,
cumprindo o nosso dever perante a Casa e a Nação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, venham ao plenário. Haverá mais duas
votações. Os que aqui estêo permaneçam no
plenário para facilitar a votaçêo.

O SR. PINHEIRO LANDIM - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra V. Exa.

O SR. PINHEIRO LANDIM (PMDB - CE. Pela
ordem. Sem revisêo do orador.) - Sr. Presidente, a
Liderança do PMDB convida os Srs. Parlamentares
para comparecerem ao plenário, a fim de que
possamos encerrar a votação ainda hoje.



Janeiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 13 01639

caso contrário, a votação se prolongará noite
adentro.

Sr. Presidente, não há mais fluxo.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Ex" a palavra.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, já temos um
quorum superior à votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não,
Deputado. V. Ex" sabe que fui paciente na votação
anterior, de modo que tenho de usar o mesmo critério.
Na outra votação foram 462 votos. Vamos aguardar
mais um momentinho.

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex" a palavra.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço um apelo
aos Parlamentares do meu partido - o PSDB - que
ainda não votaram, ou que estejam em outras
dependências da Casa, para que votem
imediatamente. Após esta, teremos apenas mais
duas votações, sendo que uma delas já está

Proposição: PEC N° 85/1999 - DVS - DA
EXPRESSÃO "OU QUE VIEREM A
SER CRIADOS NO REFERIDO PERío

Início Votação: 12/01/2000 21 :19

Fim Votação: 12/01(2000 21:37

Resultado da Votação
Sim 320
Não 133
Abstenção O

Total da Votação 453

Art. 17

Total Quorum 454

Obstrução O

acordada, e portanto será bastante rápida. É funda
mentai que possamos concluir logo esta votação que
está em andamento.

Apelo portanto aos Parlamentares para que
venham ao plenário, e àqueles que aqui estão solicito
que permaneçam, para que possamos, o mais rapida
mente posslvel, concluir esta votação, votando
simbolicamente ainda hoje a redação final do primeiro
turno.

Sr. Presidente, vamos encerrar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou

encerrar a votação. Todos votaram?
Antes de encerrar, quero dizer que há um voto

da Deputada Maria Abadia que será computado, e
não está no painel; um voto "sim".

Mais alguém vai votar? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está

encerrada a votação.

Anuncio o resultado.
Votaram "sim": 321
Votaram "não": 133
Abstenção: 00
Total de votantes: 454

A expressão foi mantida.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO:

Presidiram a Votação: Michel Temer -16:13

Orientação
PFL -Sím
PSOB-Sim
PMOB-'Sim
PT - Não
PPB -Sim
PTB -Sim
POT· Não
PSB/PCOOB • Não
PUPSTlPSL - Não
PPS - Não
PV - Não
GOV. -Sim
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Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Não
Alceste Almeida PMDB Sim
Almir Sá PPB Sim
Elton Rohnelt PFL Sim
Luciano Castro PFL Sim
LUIs Barbosa PFL Sim
Robério Araújo PL PUPST/PSL Sim

Total Roraima: 7

AMAPÁ
Antonio FeiJão PSDB Sim
Badu Plcanço PSDB Sim
Dr. Benedito Dias PPB Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Não-

Fátima Pelaes PSDB Sim

Jurandll Juarez PMDB Sim

Sérgio Barcellos PFL Sim

Total Amapá: 8

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB Sim

Babá PT Não

Deusdeth Pantoja PFL Sim

Elclone Barbalho PMDB Sim

Gerson Peres PPB Sim

Giovanni Queiroz PDT Não

'rge Costa PMDB Sim

,'.., 'ié Priante PMDB Sim

Josué Bengtson PTB Sim

Nicias Ribeiro PSDB Sim

Nilson Pinto PSDB Sim

Paulo Rocha PT Não

Raimundo Santos PFL Sim

Renildo Leal PTB Sim

Valdir Ganzer PT Não

Víc Pires Franco PFL Sim

Zenaldo Coutinho PSDB Sim

Total Pará: 17

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSDB Sim

Átila L'J"lS PFL Sim

Franr.!sco Ga~cla PFL Sim

José Meio PFL Sim

LUIZ t=P,... , ndo PPB Sim

f2LUtl:ney Avelino PFL Sim

SUas Câmara PTB Sim

Vanessa Grazziotln PCdoB PSB/PCDOB Não

Total Amazonas: 8

RONDONIA
Agnaldo Muniz PDT Não

Confúcio Moura PMDB Sim

Eurfpedes Miranda PDT Não

Marinha Raupp PSDB Sim
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Partido Bloco Voto

Nllton Capixaba PTB Sim
Sérgio Carvalho PSDB Sim

Total Rondonia . 6

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Sim
João Tota PPB Sim
MárcIo Blttar PPS Não
Marcos Afonso PT Não
Nilson Mourão PT Não
Sérgio Barros PSDB Sim
Zila Bezerra PFL Sim

Total Acre: 7

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Sim
~arcI Coelho PFL Sim
;- ",re Júnior PMDB Não
IgOl Avelino PMDB Não
João Ribeiro PFL Sim

Osvaldo Reis PMDB Sim

Pastor Amarildo PPB Sim

Paulo Mourão PSDB Sim

Total Tocantins: 8

MARANHÃO
AlbériCO Filho PMDB Sim
Antonio JoaqUim Araújo PPB Sim
Cesar Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim

Gastão Vieira PMDB Sim

João Castelo PSDB Sim

José Antonio PSB PSB/PCDOB Não
Mauro Fecury PFL Sim
Neiva Moreira PDT Não
Nlce Lobão PFL Sim

Paulo Marinho PFL Sim

Pedro Fernandes PFL Não

Pedro Novais PMDB Sim

Remi Trinta PST PUPST/PSL Sim

Roberto Rocha PSDB Sim

Sebastião Madeira PSDB Sim

Total Maranhão: 16

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Sim
Almeida de Jesus PL PUPST/PSL Não

Aníbal Gomes PMDB Sim
AntOniO Cambraia PSDB Sim

Antônio José Mota PMDB Sim
Arnon Bezerra PSDB Sim

Inácio Arruda PCdoS PSB/PCDOB Não

José Linhares PPB Sim

José Pimentel PT Não

Léo Alcântara PSDB Sim

Manoel Salvlano PSDB Sim

Mauro Benevides PMDB Sim
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Partido Bloco Voto

Morom Torgan PFL Sim

Nelson Otoch PSDB Sim

Pinheiro Landim PMDB Sim

Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim

Rommel Feijó PSDB Sim

Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Não

Ubiratan Aguiar PSDB Sim

Vicente Arruda PSDB Sim

Total Ceará: 20

PIAuí
Átila Lira PSDB Sim

B.Sá PSDB Sim

Ciro Nogueira PFL Sim

Heráclito Fortes PFL Sim

Mussa Demes PFL Sim

Paes Landim PFL Sim

Themístocles Sampaio PMDB Sim

Wellington Dias PT Não

Total Piauí. 8

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Sim

Henrique Eduardo Alves PMDB Sim

LavoIsier Mala PFL Sim

Ney Lopes PFL Sim

Total Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Sim

Armando Abíllo PMDB Sim

Avenzoar Arruda PT Não

Carlos Dunga PMDB Sim

DamIão Feliclano PMDB Sim

Domiciano Cabral PMDB Sim

Efraim Morais PFL Sim

Enivaldo Ribeiro PPB Sim

Inaldo Leitão PSDB Sim

Marcondes Gadelha PFL Sim

Ricardo Rlque PSDB Sim

Wilson Braga PFL Sim

Total Paraíba: 12

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Sim

Armando Monteiro PMDB Sim

Carlos Batata PSDB Slm-

Clementino Coelho PPS Não

Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Não

Fernando Ferro PT Não

InocênCIO Oliveira PFL Sim

Joel De Hollanda PFL Sim

José Múcio Monteiro PFL Sim

Luiz Piauhyllno PSDB Sim

Marcos de Jesus PST PUPST/PSL Não

Osvaldo Coelho PFL Sim
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Partido Bloco Voto

Pedro Corrêa PPB Sim

Pedro Eugênio PPS Não

Ricardo Fiuza PFL Sim

Salatiel Carvalho PMDB Sim

Sérgio Guerra PSDB Sim

Severino Cavalcanti PPB Sim

Total Pernambuco: 18

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Sim

Augusto Farias PPB Sim

Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Não

Heleníldo Ribeiro PSDB Sim

João Caldas PL PUPST/PSL Sim

José Thomaz Nonõ PFL Sim

Luiz Dantas PST PUPST/PSL Sim

Olavo Calheiros PMDB Sim

Regis Cavalcante PPS Não

Total Alagoas: 9

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Sim

Augusto Franco PSDB Sim

Cleonâncio Fonseca PPB Sim

Jorge Alberto PMDB Sim

José Teles PSDB Sim

Marcelo Déda PT Não

Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Não

Sérgio Reis PSDB Sim

Total Sergipe: 8

.AHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim

Claud:o Cajado PFL Sim

Coriolano Sales PMDB Sim

Félix Mendonça PT8 Sim

Francistônio Pinto PMD8 Sim

Geddel Vieira Lima PMD8 Sim

Geraldo Simões PT Não

Gerson Gabrielli PFL Sim

Haroldo Lima PCdo8 PS8/PCD08 Não

Jairo Carneiro PFL Sim

Jaques Wagner PT Não

João Almeida PSDB Sim

João Leão PSDB Sim

Jonival Lucas Junior PPB Sim

Jorge Khoury PFL Sim

José Carlos Aleluia PFL Sim

José Lourenço PFL Sim

José Rocha PFL Sim

José Ronaldo PFL Sim

Jutahy Junior PSD8 Sim

Leur Lomanto PFL Sim

Luiz Moreira PFL Sim

Manoel Castro PFL Sim
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Mário Negromonte
Nilo Coelho
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Pedro Irujo

Reginaldo Germano
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Walter Pinheiro
Yvonllton Gonçalves

Total Bahia: 34

MINAS GERAIS
Ademir Lucas
Aécio Neves
Antônio do Valle
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Cabo Júlio
Carlos Melles
Carlos Mosconi
Cleuber Carneiro
Custódio Mattos
Edmar Moreira
Eduardo Barbosa
Eliseu Resende
Fernando Diniz
Gilmar Machado
"'I"'~on Ter:~ ,.. ·'to

Joao Magno
José Militão
Júlio Delgado
Lael Varella
Lincoln Portela
Márcio Reinaldo Moreira
Marcos Lima
Maria do Carmo Lara
Mário de Oliveira
Narcio Rodrigues
Nilmário Miranda
Odelmo Leão
Olimpio Pires
Osmânio Pereira
Paulo Delgado
Philemon Rodrigues
Rafael Guerra
Roberto Brant
Romel Anizio
Romeu Queiroz

Partido

PSDB
PSDB
PFL
PFL
PMDB

PFL
PFL
PSDB
PFL
PT
PPB

PSDB
PSDB
PMDB
PFL
PSDB
PL
PFL
PSDB
PFL
PSDB
PPB
PSDB
PFL
PMDB
PT
PMDB
PPB
PT
PMDB
PT
PSOB
PMDB
PFL
S.Part.
PPB
PMDB
PT
PMOB
PSDB
PT
PPB
POT
PMOB
PT
PMDB
PSDB
PFL
PPB
PSDB

Bloco

PUPST/PSL

Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Partido Bloco Voto

Ronaldo Vasconcellos PFL Sim

Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Não

Silas Brasileiro PMOB Sim

Vittorio Medioli PSDB Sim

Walfrido Mares Guia PTB Sim

Total Minas Gerais: 44

EspíRITO SANTO
A1oizio Santos PSOB Sim

Feu Rosa PSOB Sim

João Coser PT Não

José Carlos Elias PTB Sim

Marcus Vicente PSOB Sim

Max Mauro PTB Não

'lllton Baiano PPB Sim

R.icardo Ferraço PSOB Sim

Total Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO
A1cione Athayde PPB Sim

A1dlr Cabral PFL Sim

Alexandre Santos PSOB Sim

Almerinda de Carvalho PFL Sim

Antonio Carlos Biscaia PT Não

Arolde de Oliveira PFL Sim

Ayrton Xerêz PPS Não

Bispo Rodrigues PL PUPST/PSL Não

Carlos Santana PT Não

Celso Jacob POT Não

Coronel Garcia PSOB Sim

Oino Fernandes PSOB Sim

Or. Heleno PSOB SIm

Eber Silva POT Não

EdiH~rCl) Paes PTS Sim

Felr.ando Gabelra PV Não

Fernando Gonçalves PTB Sim

Fr13n<"13co Silva PST PUPST/PSL Não

lédlo Rcsa PMOB Não

Jair Bolsonaro PPS Sim

Jandlra Feghali PCdoB PSB/PCOOB Não

João Mendes PMOB Sim

Laura Carneiro PFL Sim

LuIs Eduardo POT Não

Luiz Ribeiro PSDB Sim

Luiz Salomão POT Não

Luiz Sérgio PT Não

Marcio Fortes PSDB Sim

Mattos Nascimento PST PUPST/PSL Não

Milton Temer PT Não

Miriam Reid POT Não

Miro Teixeira POT Não

Pastor Valdeci Paiva S.Part. Não

Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Não

Paulo Feijó PSDB Sim
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Partido Bloco Voto

Ricardo Maranhão PSB PSB/PCOOB Não
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PTB Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSOB Sim
Rubem Medina PFL Sim

Simão Sessim PPB Sim

Vivaldo Barbosa POT Não

Wanderley Martins POT Não

Total Rio de Janeiro: 43

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSOB Sim

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCOOB Não

Aloizio Mercadante PT Não

André Benassi PSOB Sim

Angela Guadagnin PT Não

Antonio Carlos Pannunzio PSOB Sim

Antonio Kandir PSOB Sim

Antonio Palocci PT Não

Arlindo Chinagha PT Não

Arnaldo Faria de Sá PPB Não

Arnaldo Madeira PSOB Sim

AryKara PPB Sim

Bispo Wanderval PL PUPSTlPSL Não

Celso Russomanno PPB Sim

Clovis Volpl PSOB Sim

Corauci Sobrinho PFL Sim

Cunha Bueno PPB Sim

Oe Velasco PST PUPST/PSL Não

UP'(lrrl Netto PPB Sim

\"ilúslo PSB PSB/PCDOB Não

-::'-; POT Não

L .. " o PI&aneschi PTB Sim

Edinho Araújo PPS Não

Eduardo Jorge PT Não

Emerson Kapaz PPS Não

Gilberto Kassab PFL Sim

Iara Bernardi PT Não

Jair Meneguelli PT Não

João Paulo PT Não

Jorge Tadeu Mudalen PMOB Sim

José de Abreu PTN Não

José Dirceu PT Não

José Genofno PT Não

José Indlo PMOB Sim

José Machado PT Não

José Roberto Balochio POT Não

Julio Semeghinl PSOB Sim

Lamartine Posella PMOB Não

Luiz Antonio Fleury PTB Sim

Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Não

Maluly Netto PFL Sim

Marcos Cintra PL PUPST/PSL Sim
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Partido Bloco Voto

Medeiros PFL Sim

Michel Temer PMDB Art. 17

Moreira Ferreira PFL Sim

Nelo Rodolfo PMDB Sim

Nelson Marquezelli PTB Sim

Neuton Uma PFL Sim

Paulo Kobayashi PSDB Sim

Professor Luizinho PT Não

Ricardo Berzoini PT Não

Ricardo Izar PMDB Sim

Robson Tuma PFL Sim

Rubens Furlan PPS Não

Salvador Zimbaldi PSDB Sim

Sampaio Dória PSDB Sim

Silvio Torres PSDB Sim

TeIma de Souza PT Não

Vadão Gomes PPB Sim

Wagner Salustrano PPB Sim

Xico Grazlano PSDB Sim

Zulaiê Cobra PSDB Sim

Total São Paulo: 62

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim

Uno Rossi PSDB Sim

Murilo Domingos PTB Sim

Pedro Henry PSDB Sim

Ricarte de Freitas PSDB Sim

Teté Bezerra PMDB Sim

Welinton Fagundes PSDB Sim

Wilson Santos PMDB Sim

Total Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Não

Geraldo Magela PT Não

Jorge Pinheiro PMDB Sim

Pedro Celso PT Não

Ricardo Noronha PMDB Sim

Total Distrito Federal: 5

GOIÁS
Barbosa Neto PMDB Sim

Euler Morais PMDB Sim

Geovan Freitas PMDB Não

Jovair Arantes PSDB Sim

Juquinha PSDB Sim

Lidia Quinan PSDB Sim

Lúcia Vânia PSDB Sim

Luiz Bittencourt PMElB Não

Nair Xavier Lobo PMDB Sim

Norberto Teixeira PMDB Sim

Pedro Chaves PMDB Sim

Pedro Wilson PT Não

Roberto Balestra PPB Sim
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Partido Bloco Voto

VilmarRocha PFL Sim
Zé Gomes da Rocha PMOB Sim

Total Goiás: 15

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Não

João Grandão PT Não

Marçal Filho PMOB Sim

Marisa Serrano PSOB Sim

Nelson Trad PTB Sim

Pedro Pedrossian PFL Não

Waldemlr Moka PMOB Sim

Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ
Affonso Camargo PFL Sim

Airton Roveda PFL Sim

AJex Canziam PSOB Sim

Basilio VilJani PSOB Sim

Chico da Princesa PSOB Sim

Dilceu Sperafico PPB Sim

Dr. Rosinha PT Não

Gustavo Fruet PMDB Não

Hermes Parcianello PMOB Sim

Iris Simões PTB Sim

Ivanio Guerra PFL Sim

José Borba PMOB Sim

José Carlos Martinez PTB Sim

José Janene PPB Sim

Luciano Pizzatto PFL Sim

Luiz Carlos Hauly PSDB Sim

Márcio Matos PT Não

Moacir Mlcheletto PMOB Sim

Nelson Meurer PPB Sim

Odílio Balbinotli PSDB Sim

Oliveira Filho PPB Sim

Osmar Serraglio PMDB Sim

Padre Roque PT Não

Ricardo Barros PPB Sim

Rubens Bueno PPS Não

Santos Filho PFL Sim

Total Paraná: 26

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL Sim

Carlito Merss PT Não

Edinho Bez PMDB Sim

Edison Andrino PMOB Sim

Fernando Coruja PDT Não

Gervésio Silva PFL Sim

Hugo Biehl PPB Sim

João Matos PMOB Sim

JoãC' Pizzolatti PPB Sim
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Partido Bloco Voto

José Carlos Vieira PFL Sim

LUCI Choinacki PT Não

Pedro Bittencourt PFL Sim

Raimundo Colombo PFL Sim

Renato Vianna PMDB Sim

Serafim Venzon POT Sim

Vicente Caropreso PSDB Sim

Total Santa catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto pr Não

Airton Dipp por Não

Alceu Collares por Não

Augusto Nardes PPB Sim

Caio Riela PTB Não

Cezar Schirmer PMDB Sim

Darclsio Perondi PMDB Sim

Enio Bacci POT Não

Esther Grossi PT Não

Fernando Marroni PT Não

Felter Júnior PPB Não

Germano Rigotto PMDB Sim

Henrique Fontana PT Não

Júlio Redecker PPB Sim

Luis Carlos Heinze PPB Sim

Luiz Mainardi PT Não

Marcos Rolim PT Não

Mendes Ribeiro Filho PMOB Sim

Nelson Marchezan PSDB Sim

Nelson Proença PMDB Sim

Pê'L:kl JC -" Gouvêa PL PUPST/PSL Não

Paulo P'W.l PT Não

PO:-"'~:üo <le Mattos POT Não

Roberto Argenta PHDBS Sim

Synval Guazzelli PMDB Sim

Telmo Kirst PPB Sim

Valdeci Oliveira PT Não

Waldir Schmidt PMDB Sim

Waldomiro Fioravante PT Não

Veda Crusius PSOB Sim

Total Rio Grande do Sul: 30



EMENDA AGLUTINATIVA N° 3

"Art. 1° .
............;-; .

Com base no conteúdo da Emenda nO 05 
CE/99, de autoria do Deputado Walfrido Mares Guia e
Outros, do Substitutivo aprovado na Comissão Espe
cial, dê-se aos §§ 1° e 2° do art. 76 do Ato das
DisposiçOes Constitucionais Transit6ri~s (art. 1° do
Substitutivo da Comissão Especial) a seguinte
redação:
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Suponho O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP. Sem
que esteja anunciado agora a emenda aglutinativa do revisão do orador.) - Sr. Presidente, atenderei à
adordo, que é a Emenda Aglutinativa nO 3, do sugestão de V. EXO, mas peço aos Srs. Uderes que
Deputado Walfrido Mares Guia. me corrijam, caso eu cometa algum erro.

Vou ler a emenda aglutinativa. O entendimento é no sentido de que todos
votemos a favor da emenda aglutinativa do Deputado
Walfrido Mares Guia, mais um destaque do PDT e,
em seguida, a redação final. Esse é o entendimento
feito para fechar a sessão de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
não há objeção no tocante àquilo que diz o Uder
Arnaldo Madeira, estando votada a redação final, o
interstfcio de cinco sessões começa a ser contado a
partir de amanhã.

O SR. ARNALDO MADEIRA - Exatamente, Sr.
Presidente. Peço ao Deputado Walfrido Mares Guia
que, como autor, explique rapidamente o conteúdo do
acordo.

O SR. PRESIDENTE (iVlichel Temer) - Pois não,
Deputado Arnaldo Madeira.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a
palavra o Deputado Walfrido Mares Guia.

O SR. WALFRIDO MARES GUIA (PTB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, em sfntese, trata-se da desvinculação to
tal do salário-educação, previsto no art....212, § 5°, da
Constituição Federal, que é integralmente destinado
à educação fundamental.

Nos últimos anos, 20% desse valor que advém
de 2,5% da folha de pagamento faziam parte do FEF.
Portanto, não iam necessariamente para a escola
fundamental. Agora, com a emenda aglutinativa e o
acordo de todos os partidos, poderemos garantir a
integralidade de 2,8 milhões de reais diretamente
para as escolas de ensino fundamental, sendo que
dois terços desses recursos são destinados
diretamente aos Estados e compartilhados com os
Municfpios, e um terço ao Governo Federal, para
garantir o livro didático, o dinheiro na escola e
também para preservar integralmente o padrão de
avaliação.

Temos de comemorar essa vitória da educação
fundamental no Brasil, com o apoio de todos os
Lideres e Deputados da Casa. (Palmas.)

O SR. PINHEIRO ~NDIOO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (ivlichel Temer) - O Rela
tor tem a palavra.

O SR. PINHEIRO LAI>JDIM (PIV1DB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a posição do Re
lator em relalção alO alcordo celebrado na Emenda

"Art. 76 ..
§ 1°O disposto no caput deste artigo

não reduzirá a base de Cálculo das
transferências a Estados, Distrito Federal e
Municfpios, na forma dos arts. 153, § 5°,
157, I, 158, I e 11, e 159, I, a e b, e 11, da
Constituição, bem assim a base de cálculo
das aplicaçOes em programas de
financiamento ao setor produtivo das
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste a
que se refere o art. 159, J, c, da
Constituição.

§ 2° Excetua-se da desvinculação de
que trata o caput deste artigo a
arrecadação da contribuição social do
salário-educação a que se refere o art. 212,
§ 5°, da Constituição FederaL"

O SR. WALFRIDO MARES GUIA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. WALFRIDO MARES GUIA (PTS - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
considerando o acordo feito com todos os partidos,
proponho a dispensa do encaminhamento, para que
possamos proceder imediatamente ~ votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Todos de
acordo?

Esta Presidência solicita que pelo menos um
L1der relate o inteiro teor do acordo, para que fique
registrado em ata.

O SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EX- a palavra.
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Aglutinativa n° 3 é obviamente favorável, até porque O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
entendemos que o salário-educação se destina ao revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
ensino fundamental. E é exatamente o Congresso Frente Liberal vota "sim".
Nacional quem tem de proteger a população que não Desde a primeira hora, o PFL assinou a emenda
tem poder de arregimentação, nem de reivindicação. aglutinativa de autoria do Deputado Walfrido Mares

A nossa posição é favorável a que o ensino fun- Guia, tendo em vista a importância do
damental não sofra nenhum tipo de desvinculação. salário-educação para a manutenção de um ensino
Dessa forma, estaremos contribuindo com a socie- fundamental de qualidade, com escolas bem
ade brasileira e a população pobre, que precisa do 'equipadas, munidas de livros, material didático.
ensino público no Brasil. Por isso, com muita satisfação, o PFL

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos recomenda o voto "sim".
votar então. Podemos votar? O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa a palavra.
EX- a palavra. O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB _ MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero dizer que
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a unanimidade é todos nós, independentemente de partido polftico,
a favor. votamos com extrema satisfação esta proposta.

Certamente, esta emenda não compromete o
O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. objetivo do que foi votado aqui, já que o compromisso

Presidente, peço a palavra pela ordem. do Governo e da sua base de sustentação com a
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. questão da educação é absolutamente claro. Se

EX- a palavra. pudéssemos destacar uma dentre as tantas áreas em
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Sem que ocorreram avanços importantes ao longo desses

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT apóia o últimos anos, ela seria a educação. Portanto, garantir
acordo, mas é necessário registrar que esta emenda, recursos para a educação, que seriam de toda forma
na verdade, está desvinculando o salário-educação garantidos com sua inclusão na DRU, certamente é
dessa nova rubrica, a DRU. A desvinculação é de um gesto extremamente importante e emblemático.
apenas 1% do valor total dessa nova categoria Aproveito para cumprimentar o ilustre Deputado
existente no Orçamento para qualquer receita e fundo Walfrido Mares Guia, que desde o inIcio das discussões
futuro, hoje de 41 bilhões de reais, sendo destinados bateu-se sempre por essa questão. Certamente, sua
ao salário-educação aproximadamente 400 milhões. iniciativa é uma vitória de todo o Parlamento.

Então, essa é a primeira vitória da O PSDB, particularmente, por estar também
desvinculação orçamentária, que agora tem uma tendo a responsabilidade de conduzir o Ministério da
nova categoria na Constituição Federal: a DRU. Educação, se vê extremamente feliz com a
Embora seja apenas 1%, é uma vitória da educação e aprovação desta matéria por meio de consenso de
uma pequena contribuição que damos. todas as Lideranças.

Era o que tinha a dizer. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ A Comunico ao Plenário que o Deputado Gerson Peres

Presidência solicita a todos os Srs. Deputados que retirou a Emenda Aglutinativa n° 2. Prejudicado se
tomem os seus lugares, a fim de ter inIcio a votação acha o destaque para a Emenda nO 6. Retirado o des

taque para a Emenda n° 5, de autoria do Deputado
pelo sistema eletrônico. Walfrido Mares Guia, tendo em vista esta votação que

Está iniciada a votação. agora se processa.
Queiram seguir a orientação do visor de cada Retirado também o Destaque do Deputado José

posto. Genolno referente à Emenda n° 1.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a

peço a palavra pela ordem. palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exa a palavra. Exa a palavra.
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.0 SR. ODElMO lEÃO (PPB - MG. Sem Por isso, Sr. Presidente, não existe nenhuma
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero comunicar contradição. Apenas resolvemos apoiar a
meu voto "sim" e informar à bancada que haverá mais desvinculação, em face de acordo feito. Se não
uma votação. tivesse sido feita a retirada do salãrio-educação da

O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a desvinculação dos 20% de recursos, não haveria
palavra pela ordem.' maiores conseqaências, uma vez que o Governo tem

O SR PRESIDENTE (M' h I Tl ) _ Tl V gas~do muito mais do que os 18% alocados no
• IC e emer em. ensmo fundamental e na educação do PaIs,

ExB a palavra. constitucionalmente definidos para á área.
O SR. DR. HÉ~IO (PDT - SP. Sem revisão do Portanto, não acredito que exista nenhuma

orad~r.) - Sr. Presld~nte, esse acordo. sobre .a contradição no PFL. Respeito demais o Deputado
desvlncul~ção da educação traz um beneffclo de mais Sérgio Miranda, pessoa séria, correta, decente, da
de 160 milhões para ~ área de educação e repr?senta mais alta qualificação, um dos melhores
o esforço que ~ OpOS.'~O tev~ para poder de~vlnc~lar Parlamentares da Casa, mas não existe nenhuma
outr~s benefICIOS SOCiaiS relaCionados à. Previdência e contradição por parte de nós outros, que defendemos
à saude. Entendo que se foram os anéiS mas perma- a desvinculação como condição fundamental para a
neceram os dedos, nessa questão da educação. manutenção do equilrbrio das nossas contas

Portanto, está de parabéns o Deputado Walfrido públicas, da estabilidade econômica, a fim de que
Mares Guia por ter oferecido, juntamente com as possamos ter um Orçamento mais participativo, em
Lideranças, a possibilidade desse acordo, que, que os 20% possam ser alocados de acordo com as
obviamente, traz benefIcios para a educação. prioridades do PaIs e da Casa.

Então, o PDT vota "sim". O PFL apela a todos que permaneçam em
O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/pedoB - plenário, para concluirmos a votação nesta noite.

MG.Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estava O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
encaminhando pelo Bloco PSB/PCdoB. Atendi ao palavra pela ordem.
apelo de V. ExB para não fazer pronunciamento, a fim O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
de apressar a votação, e estava sentado na minha V. ExB a palavra.
bancada, votando. Mas as declarações dos Uderes. .
da base governista são totalmente contraditórias com O SR. AECIO NEVE~ (PSDB - .~G. Sem revl-
o que eles acabaram de afirmar durante toda esta são do or~dor.) - Sr. Presldante, sohclto aos meus
sessão. Então, é bom manter a vinculação para a companheiros de bancada que, no ~omen.to em que
educação? É bom manter a vinculação para o ensino encerrarmos esta votação - e acredlt~ que ISSO pode-
fundamental? Mas não voltava? la e voltava? rá ocorre~ num.espaço ~e tempo mais curto do que

. . . nas anteriores, Já que eXiste consenso em relação ao
Sr. Presidente, nós, desde o pnmelro momento, texto que está sendo aprovado ou à substituição que

apoiamos essa iniciativa. Senti-me co~li~o a ~nifes- está acontecendo no texto -, permaneçam no plená-
taro voto do Bloco PSB/PCdoB, q~e é SIm, e dIZerque rio para a votação que se sucederá. Ainda que o ônus
reforço os meus argumentos. InfelIZmente, os argumen- do quorum seja da Oposição, é fundamental que te-
tos dos que estão votando conosco são profundamente nhamos Parlamentares suficientes para garantir o
contraditórios com o discurso anterior: quorum mfnimo de votação, sem o que não encerra-

o SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. remos hoje a votação final desta matéria em primeiro
Presidente, peço a palavra pela ordem. turno - e este é o nosso objetivo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Portanto, no instante em que reitero o voto
ExB a palavra. "sim", peço a V. Exa que conclua a votação logo que

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem achar posslvel, já que há acordo. É fundame~tal que
revisão do orador.) - Sr. Presidente, acredito que não os Parla.mentares perma~~?aT em plenár~ot para
haja nenhuma contradição. A emenda que trata da que ~ntinuemos votando sim nesta matéria e nas
desvinculação do salário-educação é importante. No seguintes.
entanto, se os recursos ficassem vinculados, seriam O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden-
alocados da mesma maneira. O Governo haveria de te, peço a palavra pela ordem.
devolveros 20% da desvinculação e mais os recursos O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
que têm sido uma constante no ensino fundamental. V. EXS. 2l pal21vra.
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o SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, podfamos
encerrar a votaçao. ~ acordo geral.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
encerrar a votaçao em beneffcio de todos. Mas, an
tes, vamos esperar o Deputado Narcio Rodrigues
votar.

O SR. JOÃO COLAÇO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex- a palavra.

O SR. JOÃO COLAÇO (PMDB - PE. Sem
revisao do orador.) - Sr. Presidente, na votaçao ante
rior, votei asim".

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois nao,
Deputado.

A SRA. MARIA ABADIA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

Proposiçio: PEC ND 8511999 - EMENDA
AGLUTINATIVA ND 3

Inicio Votação: 12/0112000 21:43

Fim Votação: 12/0112000 21:51

Resultado da Votacllo
Sim 425
Não O
Abstenção O

Total da Votação 425

Art. 17 1

Total Quorum 426

Obstrução O

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ExB a palavra.

A SRA. MARIA ABADIA (PSDB - DF. Sem
revisao da oradora.) - Sr. Presidente, gostaria de reg
istrar o meu voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputada
Maria Abadia votou asim". Será computado o seu voto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votaçao.

Anuncio o resultado.
VOTARAM

Sim: 426
Nao: 000
AbstençOes: 000
Total: 426
~ aprovada a emenda aglutinativa n° 3.
LISTAGEM DE VOTAÇAo:

Presidiram a Votação: Michel Temer -16:13

Orientação
PFL-Slm
PSDB·Sim
PMDB·Sim
PT-Sim
PPB-Sim
PlB-Sim
PDT-Sim
PSBIPCDOB - Sim
PUPSTIPSL - Sim
PPS-Sim
PV-Sim
GOV.-Sim
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Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Sim
Alceste Almeida PMOB Sim
Almir Sá PPB Sim
Luciano Castro PFL Sim
Luis Barbosa PFL Sim

Robério Araújo PL PUPST/PSL Sim

Total Roraima: 6

AMAPÁ
Antonio Feijão PSOB Sim
Badu Picanço PSOB Sim
Or. Benedito Dias PPB Sim

Eduardo Seabra PTB Sim
Evandro Milhomen PSB PSB/PCOOB Sim

Fátima Pelaes PSOB Sim

Jurandil Juarez PMOB Sim
Sérgio Barcellos PFL Sim

Total Amapá: 8

PARÁ
Anivaldo Vale PSOB Sim
Babá PT Sim
Oeusdeth Pantoja PFL Sim
Elcione Barbalho PMOB Sim
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni Queiroz POT Sim
Jorge Costa PMOB Sim
José Priante PMOB Sim
Josué Bengtson PTS Sim
Nicias Ribeiro PSDB Sim
Nilson Pinto PSDB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PFL Sim
Valdir Ganzer PT Sim
Vic Pires Franco PFL Sim
Zenaldo Coutinho PSOB Sim

Total Pará: 16

AMAZONAS
Arthur Virgllio PSOB Sim
Atila Lins PFL Sim
Francisco Garcia PFL Sim
José Melo PFL Sim
Luiz Fernando PPB Sim
Pauderney Avellno PFL Sim
Silas Câmara PTS Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCOOB Sim

Total Amazonas: 8

RONDONIA
Agnaldo Muniz POT Sim
Confúcio Moura PMOB Sim
Eurlpedes Miranda POT Sim
Marinha Raupp PSOB Sim
Nillon Capixaba PTB Sim

Total Rondonla : 5
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Partido Bloco Voto

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Sim

João Tota PPB Sim

Mãrcio Bittar PPS Sim

Marcos Afonso PT Sim

Nilson Mourão PT Sim

Sérgio Barros PSDB Sim

Zila Bezerra PFL Sim

Total Acre: 7

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Sim

Darci Coelho PFL Sim
Freire Júnior PMDB Sim
IgorAvelino PMDB Sim
João Ribeiro PFL Sim
Osvaldo Reis PMDB Sim
Pastor Amarildo PPB Sim
Paulo Mourão PSDB Sim

Total Tocantins: 8

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Sim

Antonio Joaquim Araújo PPB Sim

Cesar Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
João Castelo PSDB Sim
José Antonio PSB PSB/PCDOB Sim
Mauro Fecury PFL Sim
Neiva Moreira PDT Sim

Nice Lobão PFL Sim

Paulo Marinho PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Sim

Pedro Novais PMDB Sim
Remi Trinta PST PUPST/PSL Sim
Roberto Rocha PSDB Sim

Sebastião Madeira PSDB Sim

Total \Ilal'anhão : 16

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Sim

All'T'le Ja de Jesus PL PUPST/PSL Sim

A'1tonio Cambraia PSDB Sim

Antônio José Mota PMDB Sim

Arnon Bezerra PSDB Sim

Inãcio Arruda PCdoB PS8/PCDOB Sim
José Unhares PPB Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcantara PSDB Sim
Manoel Salvlano PSDB Sim

Mauro Benevides PMDB Sim

Moroni Torgan PFL Sim

Nelson Otoch PSDB Sim

Rommel Feij6 PSDB Sim
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Partido Bloco Voto

Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim

Ubiratan Aguiar PSDB Sim

Vicente Arruda PSDB Sim

Total Ceará: 17

PIAuí
AtUa Lira PSDB Sim

B.Sá PSDB Sim

Ciro Nogueira PFL Sim

Heráclito Fortes PFL Sim

Mussa Demes PFL Sim

Paes Landim PFL Sim

Themístocles Sampaio PMDB Sim

Wellington Dias PT Sim

Total Piaui : 8

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Sim

Lavoisier Maia PFL Sim

Ney Lopes PFL Sim

Total Rio Grande do Norte: 3

PARAíBA
Adauto PereIra PFL Sim

Armando Abllio PMDB Sim

Avenzoar Arruda PT Sim

Carlos Dunga PMDB Sim

Damião Feliciano PMDB Sim

Domiciano Cabral PMDB Sim

Efraim Morais PFL Sim

Enivaldo Ribeiro PPB Sim

Inaldo Leitão PSDB Sim

Marcondes Gadelha PFL Sim

Ricarao RiQue PSDB Sim

Total Paraíba: 11

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Sim

Armando Monteiro PMDB Sim

Carlos Batata PSDB Sim

Clementino Coelho PPS Sim

Dialma Paes PSB PSB/PCDOB Sim

Fernando Ferro PT Sim

Inocêncio Oliveira PFL Sim

JoãoColaço PMDB Sim

Joel De Hollanda PFL Sim

José Múcio Monteiro PFL Sim

Luiz Piauhylino PSDB Sim

Marcos de Jesus PST PUPSTlPSL Sim

Osvaldo Coelho PFL Sim

Pedro Corrêa PPB Sim

Pedro Eugênio PPS Sim

Ricardo Fiuza PFL Sim

Sérgio Guerra PSDB Sim

Severino Cavalcanli PPB Sim

Total Pernambuco: 18
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Partido Bloco Voto

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Sim
Augusto Farias PPB Sim
Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Sim
João Caldas PL PUPST/PSL Sim
José Thomaz Nonê PFL Sim

Luiz Dantas PST PUPST/PSL Sim
Olavo Calheiros PMDB Sim
Regis Cavalcante PPS Sim
Total Alagoas: 9

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC SimAugusto Franco PSDB Sim
Cleonâncio Fonseca PPB SimJorge Alberto PMDB Sim
José Teles PSDB Sim
Marcelo Déda PT Sim
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim
Sérgio Reis PSDB Sim
Total Sergipe: 8

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL SimClaudio Cajado PFL SimCoriolano Sales PMDB Sim
Francistênio Pinto PMDB Sim
Geraldo Simões PT Sim
Gerson Gabrielh PFL Sim
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim
João Almeida PSDB SimJoão Leão PSDB Sim
Jonival Lucas Junior PPB Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Rocha PFL Sim
Jose Ronaldo PFL Sim
Jutahy Junior PSDB Sim
Leur Lomanto PFL Sim
Luiz Moreira PFL Sim
Manoel Castro PFL Sim
Mário Negromonte PSDB Sim
Nilo Coelho PSDB Sim
Paulo Braga PFL Sim
Paulo Magalhães PFL Sim
Pedro Irujo PMDB Sim
Reginaldo Germano PFL Sim
Roland Lavigne PFL Sim
Saulo Pedrosa PSDB Sim
Ursicino Queiroz PFL Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Yvonilton Gonçalves PPB Sim
Total Bahia: 29
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Partido Bloco \/oto

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Sim
Aécio Neves PSDB Sim
Antõnip do Valle PMDB Sim
Aracely de Paula PFL Sim

Bonifácio de Andrada PSDB Sim

Cabo Júlio PL PLlPSTlPSL Sim

Carlos Melles PFL Sim

Carlos Mosconi PSDB Sim

Cleuber Carneiro PFL Sim

Custódio Mattos PSDB Sim

Edmar Moreira PPB Sim

Eliseu Resende PFL Sim

Gilmar Machado PT Sim

Glycon Terra Pinto PMDB Sim

Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim

João Fassarella PT Sim

João Magalhães PMDB Sim

Jol'lo Magno PT Sim

José Milita0 PSDB Sim

Júlio Delgado PMDB Sim

Lael Varella PFL Sim

Lincoln Portela S.Part. Sim

Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim

Marcos Lima PMDB Sim

Maria do Carmo Lara PT Sim

Mário de Oliveira PMDB Sim

Narclo Rodrigues PSDB Sim

Nilmário Miranda PT Sim

Odelmo Leão PPB Sim

Olimpio Pires PDT Sim
o ..../r nelQado PT Sim

PMDB Sim

PSDB Sim

PFL Sim

PPB Sim

I ... ~IIIC"" "-.wé;lroz PSDB Sim

Ronaldo Vasconcellos PFL Sim

Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim

Silas Brasileiro PMDB Sim

Virgllio Guimarães PT Sim

Vittorio Medioli PSDB Sim

Walfrido Mares Guia PTB Sim

Total Minas Gerais: 42

EspfRITO SANTO
A1orzio Santos PSDB Sim

Feu Rosa PSDB Sim

João Coser PT Sim

José Carlos Elias PTB Sim

Marcus Vicente PSDB Sim

Max Mauro PTB Sim
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Partido Bloco Voto

Nilton Baiano PPB Sim

Ricardo Ferraço PSDB Sim

Total Espfrito Santo: 8

RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde PPB Sim
Aldir Cabral PFL Sim

Alexandre Santos PSDB Sim

Almerinda de Carvalho PFL Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Sim

Arolde de Oliveira PFL Sim

Ayrton Xerêz PPS Sim

Bispo Rodrigues PL PUPST/PSL Sim

Carlos Santana PT Sim

Celso Jacob PDT Sim

Coronel Garcia PSDB Sim

Dino Fernandes PSDB Sim

Dr. Heleno PSDB Sim

EberSilva PDT Sim

Eduardo Paes PTB Sim

Fernando Gabeira PV Sim

Fernando Gonçalves PTB Sim

Francisco Silva PST PUPST/PSL Sim

lédio Rosa PMDB Sim

Jair Bolsonaro PPB Sim

João Mendes PMDB Sim

Laura Carneiro PFL Sim

Luis Eduardo PDT Sim

Luiz Ribeiro PSDB Sim

Luiz Salomão PDT Sim

Luiz Sérgio PT Sim

Mattos Nascimento PST PUPST/PSL Sim

Milton Temer PT Sim
Mjrl~m Pe,d PDT Sim

Miro Teixeira PDT Sim
'~'lbr Valdl:'ci Paiva S.Part. Sim

23UIO Baítazar PSB PSB/PCDOB Sim

Paulo Feij6 PSDB Sim

Ricardo Maranhão PSB PSB/PCDOB Sim

Roberto Jefferson PTB Sim

Rodrigo Maia PTB Sim

Ronaldo Cezar Coelho PSDB Sim

Rubem Medina PFL Sim

Simão Sessim PPB Sim

Vivaldo Barbosa PDT Sim

Wanderley Martins PDT Sim

Total Rio de Janeiro: 41

SÃO PAULO
Alberto Goldman
Aldo Rebelo
Aloizio Mercadante
André Benassi

PSDB
PCdoB
PT
PSDB

PSB/PCDOB
Sim
Sim
Sim
Sim
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Angela Guadagnin
Antonio Carlos Pannunzio
Antonio Kandir
Antonio Paloccl
Arlindo Chlnaglia
Arnaldo Faria de Sá
Arnaldo Madeira
AryKara
Bispo Wanderval
Celso Russomanno
Clovis Volpi
Corauci Sobrinho
Cunha Bueno
De Velasco
Dr. Evilásio
Dr. Hélio
Duilio Pisaneschi
Edinho Araújo
Eduardo Jorge
Emerson Kapaz
Gilberto Kassab
Iara Bernardi
Jair Meneguelli
Joao Paulo
Jorge Tadeu Mudalen
José de Abreu
José Dirceu
José Indio
José Machado
José Roberto Batochio
Julio Semeghini
Lamartine Posella
Luiz Antonio Fleury
Luiza Erundina
Maluly Netto
Marcos Clntra
Medeiros
Michel Temer
Moreira Ferreira
Nelo Rodolfo
Nelson Marquezelli
Neuton Lima
Paulo Kobayashl
Professor Luizinho
Ricardo Berzoini

Ricardo Izar
Robson Tuma
Rubens Furlan
Salvador Zimbaldi
Sampaio Dória
Silvio Torres
Teima de Souza
VadãoGomes

Partido

PT
PSDB
PSDB
PT
PT
PPB
PSD8
PP8
PL
PP8
PSD8
PFL
PP8
PST
PSB
PDT
PTB
PPS
PT
PPS
PFL
PT
PT
PT
PMD8
PTN
PT
PMD8
PT
PDT
PSD8
PMOB
PT8
PS8
PFL
PL
PFL
PMD8
PFL
PMD8
PT8
PFL
PSDB
PT
PT
PMDB
PFL
PPS
PSD8
PSD8
PSD8
PT
PPB

Bloco

PUPST/PSL

PUPST/PSL
PSB/PCOOB

PS8/PCDOB

PUPST/PSL

Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Art. 17
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Xico Graziano
Zulaiê Cobra

Total São Paulo: 59

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro

Uno Rossi
Murilo Domingos
Pedro Henry
Ricarte de Freitas
Teté Bez~rra

Welinton F.agundes
Wilson Santos

Total Mato Grosso: 8

OISíRITO FEDERAL
Agrlelo Queiroz
Geraldo Magela
Jorge Pinheiro
Pedro Celso
Ricardo Norõnha

Total Distrito Federal: 5

GOIÁS
Barbosa Neto
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
Lldia Quinan
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Pedro Chaves
Pedro Wilson

Tot'll roir"iás: 11

fJ:AT0 (':=!f)SSO DO SUL
Bep-nur ferreira
João Grandão
Marçal Filho
Marisa Serrano
Nelson Trad
Pedro Pedrossian
Waldemir Moka

Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ
Affonso Camargo
AJex Canzianl
BasUioViI1ani
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
Dr. Rosinha

Partido

PSDB
PSDB

PFL

PSDB
PTB
PSDB
PSDB
PMDB
PSDB
PMDB

PCdoB
PT
PMDB
PT
PMDB

PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PT

PT
PT
PMDB
PSDB
PTB
PFL
PMDB

PFL
PSDB
PSDB
PSDB
PPB
PT

Bloco

PSB/PCDOB

Voto

Sim
Sim

Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Gustavo Fruet
Iris Simões
Ivamo Guerra
José Carlos Martinez
José Janene
Luciano Pizzatto

Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Max Rosenmann
Moacir MicheJetto
Nelson Meurer
Odílio Balbinotti

Oliveira Filho
Osmar Serraglio
Padre Roque
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Santos Filho

Total Paraná: 24

Partido

PMOB
PTB
PFL
PTB
PPB
PFL

PSOB
PT
PSOB
PMOB
PPB
PSOB
PPB
PMOB
PT
PPB
PPS
PFL

Bloco Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL Sim

Carlito Merss PT Sim

EdinhoBez PMOB Sim

Edison Andrino PMOB Sim

Fernando Coruja POT Sim

Gervásio Silva PFL Sim

Hugo Biehl PPB Sim

João Matos PMOB Sim

João Pizzolatti PPB Sim

José Carlos Vieira PFL Sim

Luci Choinackl PT Sim

Pedro Bittencourt PFL Sim

Raimundo Colombo PFL Sim

Renato Vianna PMDB Sim

Serafim Venzon POT Sim

Vicente Caropreso PSOB Sim

TotáfSanta catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Sim

Airton Oipp POT Sim

Alceu Collares POT Sim

Augusto Nardes PPB Sim

Caio RieJa PTB Sim

Cezar Schirmer PMOB Sim

Oarclsio Perondi PMDB Sim

Enio Bacci POT Sim

Esther Grossi PT Sim

Fernando Marroni PT Sim

Fetter Júnior PPB Sim

Germano Rigotto PMOB Sim

Henrique Fontana PT Sim
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Partido Bloco Voto

LUIS Carlos Heinze PPB Sim

Luiz Mainardi PT Sim

Mendes Ribeiro Filho PMOB Sim

Nelson Marchezan PSOB Sim

Nelson Proença PMOB Sim

Paulo José Gouvêa PL PUPST/PSL Sim

RIO GRANDE DO SUL
Paulo Paim PT Sim
Pompeo de Mattos POT Sim
Roberto Argenta PHOBS Sim
Synval Guazzelli PMOB Sim
Telmo Kirst PPB Sim
Valdeci Oliveira PT Sim
1N'llrjir Schmidt PMOB Sim

-'Ira Fioravante PT Sim
.'--, Cr'_','us PSDB Sim

.../1....1 RIO Grande do Sul: 28

COSEV· Coordenação do Sistema 8etrânico deVotação Pâglna: 11 de 11



Como vota o PPB?
O $~. ED~lil~~ ~J~OR.EIM {PPB - MG. Sem re

visão do orador.} - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "não".

Como vota o PPS? V. Ex3 está sem som ar?
O'$Fi. PEDRO EUGÊí~IO (PPS - PE. Sem revi

são do orador.) -"Sim".
O $R{. PFtE$IDENTE (Michel Temer) - Vota

"sim".

Como vota o PDT? (Pausa.) Vota "sim".
Como vota o PTS?
O SR. ftOBE~TO JEFFERSON (PTB - RJ.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Trabalhista Brasileiro encaminha o voto "não".

O S~. PRE~IDEl\lTE (Michel Temer) - Vota
"nao".

Como vota o Bloco Parlamentar PUPST/PSL?
O $~. EISPO ROD~IGUES (Bloco/PL - RJ.

Sem revisão do orador.) - O Bloco Parlamentar
PUPST/PSL vota "sim", Sr. Pre,sidente.

O SR. PRESIDE~TE (fv1ichel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?

O ~~. SÉ~GIO ~jjlru\~DA (Bloco/PCdoB - MG.
Sem revisão do orador.) - Votal"sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDEÍ\!TE (Michel Temer) - Vota
"sim".
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Última comprovar essa verdade, de mantermos essa vincu-
votação da noite. ração da CPMF.

Destaque para Votação em Separado Esta Cass, por unanimidade, votou, por exem-
da Emenda nO 2 da Comissão Especial. pio, no final do ano passado, a vinculação de recursos

para a saúde e a educaçao. Por isso, desejamos que
Requeiro, nos termos do § 2° do art. 161 do Re- ela aprove esta emenda fi os Destaques de Votação

gimento Interno da Cêmara dos Deputados, Desta- em Separado alssinados pelo companheiro Miro Tei-
que de Bancada para Votação em Separado da xeira, do PDT, para permitir essa vinculação.
Emenda n° 2-CE/99, que propõe: Obrigaldo.

"Inclua-se no art. 76 do ADCT, de que O $~. P~ESIDENTE (i\.Ilichel Temer) - Em vota-
trata o art. 1° da PEC nO 85/99, o seguinte § çao a Emenda nO 2 da Comissão Especial. Vou ouvir
2°I remunerando-se o atual parágrafo único os Sra. Uderes, tomando a liberdade de sugerir que
para § 1°. votem "sim" ou "não". A matéria já foi substancialmen-

Art. 76. te discutida. De modo que, se os Uderes encaminha-
§ 1° . rem "sim" ou "não", creio que receberão aplausos do
§ 2° O disposto no caput não incide Plenário. (Palmas.)

sobre as vinculações constitucionais a que Como vota o PSC? (Pausa.)
se referem os arts. 167, XI, e 212, c~pui: e § Como vota o PTN? (Pausa.)
50 e os arts. 74, § 3° e 75, § 2°, do ADCT." Como vota o PV?

Sala das Reuniões, de dezembro de 1999. - O S~. FERNANDO G~BEIRA (PV - RJ. Sem
Deputado Miro Teixeira, Uder do PDT. revisão do orador.) -"Sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo O SR. PRESlIDENTE (Michel Temer) - Vota
a palavra ao Sr. Deputado Fernando Coruja, para en- "sim".
caminhar.

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Destaque para
Votação em Separado da Emenda nO 2 tem por objeti
vo tirar da vinculação os recursos destinados à á.rea
de saúde e educação, e fundamentalmente aqueles
que aqui mesmo vinculamos, da CPrvlF.

Esta Casa votou, no inrcio do ano passado, a
vinculação de 0,20% da CPMF para a saúde e de
0,18% para a Previdência. O que estamos fazendo
agora? Desvinculando 20% desses recursos, além, é
claro, dos 10 bilhões de reais da Previdência Social,
para a chamada DRU.

Ora, na verdade, a argumentação do Governo
de que é preciso deixar o Orçamento de forma a que
não tenha tantos recursos vinculados não é pertinen
te. O que fazemos aqui $ /úma grande vinculação de
20% de todo o Orçamento, não da forma como ocorre
até hoje, para a saúde e a educação, mas vincul21ndo,
sim, para algo desconhecido, porque muitos desses
recursos, embora tenham de ser aplicados conforme
o Orçamento, vão ser destinados fu~damentalmente

para pagamento da drvida externa.
Por isso, Srs. Parlamentares, é importsmte que

mantenhamos vinculados, sim, recursos palra êl saú
de, a educaç~o e a Previdência, porque este é o dis
curso de todos nesta Casa. Todos aqui defendem
mais recurso para a saúde e a educaçãJo. É hora de
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sim, en-
"não". tão registro o voto de V. Exa

Como vota o PT? A SRA. MARIA ABADIA - Sr. Presidente, peço
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem a palavra pela ordem.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, vota "sim". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como V. Exa a palavra.

vota o PMDB? A SRA. MARIA ABADIA (PSDB - DF. Sem revi-
O SR. PINHEIRO LANDIM (PMDB - CE. Sem são da oradora.) - Sr. Presidente, o registro do meu

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota voto é "não".
"não". O SR PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputada

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PMDB Maria Abadia votou "não".
vota "não". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero

Como vota o PSOB? comunicar aos Srs. Parlamentares, antes de sarrem,
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi- que haverá sessão extraordinária amanhã de manhã,

são do orador.) - Sr. Presidente, vota "não". a partir das 9h.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,

"não". peço a palavra pela ordem.
Como vota o PFL? O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem V. Exa a palavra.

revisão do orador.) - Vota "não", Sr. Presidente. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Gover- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

no, o que recomenda? pergunto à Mesa, na pessoa de V. Exa, nosso mui
O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem re- digno Presidente: a votação da redação final vai ser

visão do orador.) - "Não". através de acordo?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A vota-

votar, então. ção da redação final é simbólica, não é?
A Presidência solicita a todos os Srs. Deputados O SR. SÉRGIO CARVALHO - Sr. Presidente,

que tomem os seus lugares, a fim de ter inrcio a vota- peço a palavra pela ordem.
ção pelo sistema eletrônico. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

Está iniciada a votação. V. Exa a palavra.
Queiram seguir a orientação do visor de cada O SR. SÉRGIO CARVALHO (PSDB - RO. Sem

posto. revisão do orador.) - Sr. Presidente, nesta votação,
O SR. PINHEIRO LANDIM - Sr. Presidente, acompanho o PSDB. Voto "não".

peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
_O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem encerrar a votação. Posso encerrar? Todos vota-

V. Exa a palavra. ram?
O SR. PINHEIRO LANDIM (PMDB - CE. Sem Está encerrada a votação.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Pinhe- O SR. WAGNER SALUSTIANO - Sr.
iro Landim, na votação anterior, votou "sim". Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR CEZAR SCHIRMER (PMDB - RS. Sem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
revisãddoorador.)-Sr. Presidente, CezarSchirmer, nas V. Exa a palavra.
votaçOes anteriores, votou de acordo com a bancada. O SR. WAGNER SALUSTIANO (PPB - SP.

O SR. SÉRGIO CARVALHO (PSDB - RO. Sem Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na delibe-
revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Sérgio Carvalho, ração anterior votei de acordo com o partido.

O SR. NELSON MARCHEZAN (PSDB -
na votação anterior, votou "sim"; e nesta agora acom- RS.Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, peço a
panho o PSDB: "não". V. Exa que considere meu voto "não", de acordo com

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Exa a Liderança.
pode votar nesta votação. O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Sem

O SR. SÉRGIO CARVALHO - Não estou con- revisão do orador.) - Sr. Presidente, voto "sim", com a
seguindo, Sr. Presidente. bancada do PDT.
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o SR. JOSÉ GENOfNO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, peço que considere
meus votos, nas duas últimas votações, de acordo
com a bancada.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não,
Deputado.

Proposição: PEC N° 8511999 - DVS - DA EMENDA
N°2-CE

Inicio Votação: 12/0112000 21:55

Fim Votação: 12/0112000 22:00

Resultado da Votação
Sim 137
Não 280
Abstenção O

Total da Votação 417

Art. 17 1

Total Quorum 418

0l:'Etfução O

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passo à
proclamação do resultado. Votaram "sim" 137 Srs.
Deputados. Votaram "não" 282 Sra. Deputados. Total
de votantes: 419 Deputados.

É rejeitada a Emenda nO 2 da Comissão Espe
cial, destacada.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO:

Presidiram a Votação: Michel Teme~ -16:13

Orientação
PFL-Não
P5DB-Não
PMDB- Não
PT-Sim
PPB- Não
PTB-Não
PDT-Sim
PSBIPCDOB - Sim
PUPSTIPSL - Sim
PPS-Sim
PV-Sim
GOV.-Não

,"
VotoPártido Bloco

RORAIMA
Airton Cascavel PPS Sim

A1ceste Almeida PMDB Não

Almir Sá PPB Não

Luis Barbosa PFL Não

Robério Ara~~ PL PUPST/PSL Não

Total RofaÍma : 5

AMAPÁ
NãoAntonio Feijão PSDB,

Badu Picanço PSDB Não

Dr. Benedito Dias PPB Não

Eduardo Seabra PTB Não

Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Sim

Fãtima Pelaes PSDB Não

Jurandil Juarez PMDB Não'
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Partido Bloco Voto

AMAPÁ
Sérgio Barcellos PFL Não

Total Amapá: 8

PARA
Anivaldo Vale PSOB Não

Babá PT Sim

Deusdeth Pantoja PFL Não

Elcione Barbalho PMDB Não

Gerson Peres PPB Não

Giovanni Queiroz POT Sim

Jorge Costa PMOB Não

José Prlante PMOB Não

Josué Bengtson PTB Não

Nicias Ribeiro PSOB Não

Nilson Pinto PSOB Não

Renildo Leal PTB Não

Valdir Ganzer PT Sim

Vic Pires Franco PFL. Não

Zenaldo Coutinho PSOB Não

Total Pará: 15

AMAZONAS
Atila Lins PFL Não

Francisco Garcia PFL Não

. José Melo PFL Não

Luiz Fernando PPB Não

Paudemey Avelino PFL Não

SilasCàmara PTB Não

Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCOOB Sim

Total Amazonas: 7

RONDONIA
Agnaldo Muniz POT Sim

Confúcio Moura PMDB Não

Euripedes Miranda POT Sim

Marinha Raupp PSDB Não

Nilton Capixaba PTB Não

Total Rondonia : 5

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Nlo

Márcio Bittar PPS Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
Sérgio Barros PSOB Não

Zila Bezerra PFL Nao

Total Acre: 6

TOCANTINS
Antônio Jorge PTe Não

Darci Coelho PFL Não

Freire Júnior PMDB Sim

IgorAvelino PMDB Sim

João Ribeiro PFL Não

Osvaldo Reis PMOB Não
Pastor Amarildo PPB Não
Paulo Mourão PSOB Não

Total Tocantins: 8
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Partido Bloco Voto

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Não

Antonio Joaquim Araújo PPB Não

Cesar Bandeira PFL Não

Costa Ferreira PFL Não

Gastão Vieira PMDB Não

João Castelo PSDB Não

José Antonio PSB PSB/PCDOB Sim

Mauro Fecury PFL Não

Neiva Moreira PDT Sim

Nice Lobão PFL Não

Paulo Marinho PFL Não

Pedro Femandes PFL Não

Pedro Novais PMDB Sim

Remi Trinta PST PUPST/PSL Não

Roberto Rocha PSDB Não

Sebastião Madeira PSDB Não

Total Maranhão: 16

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Não

Almeida de Jesus PL PUPST/PSL Sim

Antonio Cambraia PSDB Não

AntÔniO Jose r"lota PMDB Não

Amon Bezerra PSDB Não

k·áclo Arrud", PCdoB PSB/PCDOB Sim

Jose Ltnr:ares PPB Não

José Pimentel PT Sim

Léo A1cãntara PSDB Não

Manoel Salviano PSDB Não

Moroní Torgan PFL Não

Nelson Otoch PSDB Não

Pinheiro Landim PMDB Não

Raimundo Gomes de Matos PSDB Não

Rommel Feljó PSDB Sim

Sérgio Novali- PSB PSB/PCDOB Sim

Vícenfé-~da PSDB Não

Total Ceará: 17

PIAU!
Afila Lira PSDB Não

a.Sá PSDB Não
I

, Mussa Demes PFL Não

Paes Landim PFL Não

Themlstocles Sampaiu PMDB Não

Wellington Dias PT Sim

Total Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina .
Lavoisier Maia
Neylopes

Total Rio Grande do Norte: 3

PMOB
PFL
PFl

Não
Sim
Não
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Partido Bloco Voto

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Não

Armando Abllio PMDB Não

Avenzoar Arruda PT Sim

Carlos Dunga PMDB Não

Damião Feliciano PMDB Não

Domiciano Cabral PMDB Não

Efraim Morais PFL Não

Enivaldo Ribeiro PPB Não

Inaldo Leitão PSDB Não

Marcondes Gadelha PFL Não

Ricardo RiQue PSDB Não

Wilson Braga PFL Sim

TataI Paraiba : 12

PERNAMBUCO
Antônro Geraldo PFL Não

Armando Monteiro PMDB Não

Carlos Batata PSDB Não

Clementino Coelho PPS Sim

Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim

Fernando Ferro PT Sim

Inocêncio Oliveira PFL Não

JoãoColaço PMDB Não

Joel De Hollanda PFL Não

José Múcio Monteiro PFL Não

Luiz Piauhylino PSDB Não

Marcos de Jesus PST PUPST/PSL Sim

Osvaldo Coelho PFL Não

Pedro Corrêa PPB Não

Pedro Eugênro PPS Sim

Ricardo Fiuza PFL Não

Sérgio Guerra PSDB Sim

Total Pernambuco: 17
ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Não

Augusto Farias PPB Não

Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Sim

Helenildo Ribeiro PSDB Não

João Caldas PL PUPST/PSL Não

José Thomaz Nonô PFL Não

Luiz Dantas PST PUPST/PSL Não

Olavo Calheiros PMDB Não

Regis Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 9
SERGIPE
Adelson Ribeiro

PSC Não

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Não

Cleonâncio Fonseca PPB Sim

Jorge Alberto PMDB Não

José Teles PSDB Não

Marcelo Déda PT Sim

Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim

Sérgio Reis PSDB Não

Total Sergipe: 8
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Partido Bloco Voto

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Não
Claudio Cajado PFL Não
Coriolano Sales PMDB Não
Fr~ncistônio Pinto PMDB Não
Geraldo Simões PT Sim
Gerson Gabrielli PFL Não
Haroldo Lima pedoB PSB/PCDOB Sim
Jairo Carneiro PFL Não
João Almeida PSDB Não
João Leão PSDB Não
Jonival Lucas Junior PPB Não
Jorge Khoury PFL Não
José Carlos Aleluia PFL Não
José Rocha PFL Não
José Ronaldo PFl Não
Jutahy Junior PSDB Não
Leur Lomanto PFL Não
Luiz Moreira PFL Não
Manoel Castro PFL Não
Mário Negromonte PSDB Não
Nilo Coelho PSDB Não
Paulo Braga PFL Não
Paulo Magalhães PFL Não
Pedro Irujo PMDB Não
Reginaldo Germano PFL Não
Roland Lavigne PFL Não
Saulo Pedrosa PSDB Não
Ursicino Queiroz PFL Não
Walter Pinheiro PT Sim
Yvonilton Gonçalves PPB Não

Total Bahia: 30

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Não
Aécio Neves PSDB Não
Antônio do Valle PMDB Sim
Aracely de Paula PFL Não
Bonifácio de Andrada PSDB Não
Cabo Júlio PL PUPST/PSL Sim
Carlos Melles PFL Não
Carlos Mosconi PSDB Sim
Cleuber Carneiro PFL Não
Custódio Mattos PSDB Não
Edmar Moreira PPB Não
Eduardo Barbosa PSDB Não
Eliseu Resende PFL Não
Gilmar Machado PT Sim
Glycon Terra Pinto PMDB Não
Ibrahim Abi-Ackel PPB Não
João Fassarella PT 31m
João Magalhães PMDB 'írn
hão Magno PT Sin,

\~l;litão PSDB Não
.Jalgado PMDB Sim
3rella PFL .... :a:."
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Partido Bloco Voto

Llncoln Portela S.Part. Sim

Márcio Reinaldo Moreira PPB Não

Marcos Lima PMDB Sim

Maria do Carmo Lara PT Sim

Mário de Oliveira PMDB Não

Narclo Rodrigues PSDB Não

Nilmário Miranda PT Sim

Odelmo Leão PPB Não

Olimpio Pires PDT Sim

Osmânio Pereira PMDB Não

Philemon Rodrigues PMDB Não

Rafael Guerra PSDB Sim

Roberto Brant PFL Não

Romel Anizio PPB Não

Romeu Queiroz PSDB Não

Ronaldo Vasconcellos PFL Não

Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim

Silas Brasileiro PMDB Não

Virgílio Guimarães PT Sim

Vitlorio Medloli PSDB Sim

Walfrido Mares Guia PTB Não

Total Minas Gerais: 43

EspíRITO SANTO
A1oizio Santos PSDB Não

Feu Rosa PSDB Não

João Coser PT Sim

José Carlos Elias PTB Não

Marcus Vicente PSDB Não

Max Mauro PTB Sim

Ricardo Ferraço PSDB Não

Total Espirito Santo: 7

RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde PPB Não

Aldir Cabral PFL Não

Almermda de Carvalho PFL Não

Antonio Carlos Biscaia PT Sim

Arolde de Oliveira PFL Não

Ayrton Xerêz PPS Sim

Bispo Rodrigues PL PUPST/PSL Sim

Carlos Santana PT Sim

Celso Jacob PDT Sim

Coronel Garcia PSDB Não

Dino Fernandes PSOS Não

Or. Hel/3no PSDB Não

Eberailva PDT Sim

Eduar~o Paes PTS Não

Fernando Gabeira PV Sim

Fernando Gonçalves PTS Não

Francisco Silva PST PUPST/PSL Sim

lédio Rõsa PMOB Sim

Jair Bolsonaro PPB Não

Jandira Feghali PCdoS PSB/PCDOB Sim

João Mendes PMOB Não

Laura Carneiro PFL Não
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Partido Bloco Voto

Luís Eduardo PDT Sim
Luiz Ribeiro PSOB Não
Luiz Salomão POT Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Mattos Nascimento PST PUPST/PSL Não
Milton Temer PT Sim
Miriam Reid POT Sim
Pastor Valdeci Paiva S.Part. Sim
Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Sim
Paulo Feijó PSOS Não
R,çarao Maranhão PSB PSB/PCOOB Sim
Roberto Jefferson PTS Não
Rodngo Maia PTB Não
Ronaldo Cezar Coelho PSOB Não
Simão Sessim PPB Não
Vivaldo Barbosa POT Sim

Total Rio de Janeiro: 38

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSOB Não
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Sim
Aloizio Mercadante PT Sim
André Benassi PSOB Não
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSOB Não
Antonio Kandir PSOB Não
Antonio Palocci PT Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PPB Sim
Arnaldo Madeira PSOB Não
Ary Kara PPB Não
Bispo Wanderval PL PUPST/PSL Sim
Celso Russomanno PPB Não
Clovis Volpi PSOB Não
Corauci Sobrinho PFL Não
De Velasco PST PUPST/PSL Sim
Dr. Evilásio PSB PSB/PCDOB Sim
Dr. Hélio PDT Sim

Dumo Pisaneschi PTB Não
Edinho Araújo PPS Sim
Eduardo Jorge PT Sim
Emerson Kapaz PPS Sim
Gilberto Kassab PFL Não
Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
João Paulo PT Sim
Jorge Tadeu Mudalen PMOB Não
José de Abreu PTN Sim
José Dirceu PT Sim
José fndio PMOB Não
José Machado PT Sim
José Roberto Batochio PDT Sim
Julio Semeghini PSOB Não
Luiz Antonio Fleury PTB Não
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim
Maluly Netto PFL Não
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Partido Bloco Voto

Marcos Cintra PL PUPST/PSL Não

Medeiros PFL Não

Michel Temer PMOB Art. 17

MoreirR FE'rreir:::l PFL Não

PMOB Não

.;zelli PTB Não

PFL Não

...... .,ayashl PSOB Não

r-,vressor Luizinho PT Sim

Ricardo Berzoini PT Sim

Ricardo Izar PMOB Não

Robson Tuma PFL Não

Rubens Furlan PPS Sim

Salvador Zimbaldi PSOB Não

Sampaio Oória PSOB Não

Silvio Torres PSOB Não

Teima de Souza PT Sim

Vadão Gomes PPB Não

Wagner Salustiano PPB Não

Xico Graziano PSOB Não

Total São Paulo: 57

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Não

Lino Rossi PSOB Nãó

Murilo Oomingos PTB Não

Pedro Henry PSOB Não

Ricarte de Freitas PSOB Não

Teté Bezerra PMOB Não

Welinton Fagundes PSOB Não

Wilson Santos PMOB Não

Total Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCOOB Sim

Geraldo Magela PT Sim

Jorge Pinheiro PMOB Não

Pedro Celso PT Sim

Ricardo Noronha PMOB Não

Total Distrito Federal: 5

GoIÁs
Euler Morais PMOB Não

Geovan Freitas PMOB Sim

Jovair Arantes PSOB Não

Juquinha PSOB Não

Lidia Quinan PSOB Não

Lúcia Vânia PSOB Não

Luiz Bittencourt PMOB Sim

Nair Xavier Lobo PMOB Sim

Norberto Teixeira PMOB Não

Pedro Chaves PMOB Não

Pedro Wilson PT Sim

Vilmar Rocha PFL Não

Total Goiás: 12
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MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira
João Grandão
Marçal Filho
Marisa Serrano
Nelson Trad
PE'dro I' t::: ~. j,>slan
Waldemlr Múí<a

Tobl/ Niato Grosso do Sul: 7

FARANÁ
Affonso Camargo
Airton Roveda
A1ex Canzlani
BasllioVillani
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
Dr. Rosinha
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
lris Simões
Ivanlo Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
José Janene
Luciano Pizzatto
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Odflio Balbinotti

Oliveira Filho
Osmar Serraglio
Padre Roque
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Santos Filho

Total Paraná: 27

.2-ANTA CATARINA
,. ntônio Carlos Konder Reis

Carlito Merss
Edinho Bez
Edison Andrino
Fernando Coruja
Gervásio Silva
Hugo Biehl
João Matos
João Pizzolatti
José Carlos Vieira
Luci Choinacki
Pedro Bittencourt
Raimundo Colombo

Partido

PT
PT
PMDB
PSOB
PTB
PFL
PMDB

PFL
PFL
PSDB
PSDB
PSDB
PPB
PT
PMDB
PMDB
PTB
PFL
PMDB
PTB
PPB
PFL
PSOB
PT
PSDB
PMDB
PPB
PSDB
PPB
PMDB
PT
PPB
PPS
PFL

PFL
PT
PMDB
PMDB
PDT
PFL
PPB
PMDB
PPB
PFL
PT
PFL
PFL

Bloco Voto

Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não

Não
Não
Sim
Não
Sim
Não

Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
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Renato Vianna
Serafim Venzon
Vicente Caropreso

Total Santa Catarina: 16

RIO GRAND':" - ..... ~ ;.:'.

Cezar Sc,hlrmer
Darcísio Perondi
Enio Bacci
Esther Grossi
Fernando Marroni
Fetter Júnior
Germano Rigotto
Henrique Fontana
Luis Carlos Heinze
Luiz Mainardi
Marcos Rollm
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Proença
Paulo José Gouvêa
Paulo Paim
Roberto Argenta
Synval Guazzelli
Telmo Kirst
Valdeci Oliveira
Waldir Schmidt
Waldomiro Fioravante
Veda Crusius

Total Rio Grande do Sul: 26

Partido

PMDB
PDT
PSDB

PT
PDT
PPB
PTS
PMDB
PMDB
PDT
PT
PT
PPB
PMDB
PT
PPB
PT
PT
PMDB
PMDB
PL
PT
PHDBS
PMDB
PPB
PT
PMDB
PT
PSDB

Bloco

PUPST/PSL

Voto

Não
Sim
Não

Sim
Sim
Não
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não
Sim

Não



PEC N° 89-B/99

JUSTIFICATIVA DE VOTO

Senhor Presidente,
Minha posição quanto à Proposta de Emenda

Constitucional nO 85-B/99, do Poder E)tscutivo, que
propõe a desvinculação orçamentária de Recursos
da União, estava direcionada para voto contrário, ten
do em vista a preocupaçao com poss/veis cortes nas
dotações destinadas à área social.

Mas, considerando que a Liderança do PMDB
tomou a iniciativa de propor alterações que, pelo me
nos em parte, melhoram a proposta do Executivo,
como a redução da vigência prevista de oito pra qua
tro anos, e também as ressalvas quanto aos Fundos
Constitucionais e de participaçào de Estados e Muni
c/pios, bem como o Salário-Educação, e pede à Ban
cada que apoie sua posição, revejo minha anterior
disposição de voto contrário, para seguir a orientação
da Liderança.

Plenário Ulysses Guimarães, 12 de janeiro de
2000. - Deputado Syn"al GU!à~elli,PMDB - RS.

O SR. FÉLIX MENDONÇA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (ivlichel Temer) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. FÉLIX MENDONÇA (PTS - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na última votação,
votei "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

"Art. 76. Fica desvinculada de órgão,
fundo ou despesa, no per/odo de 2000 a
2003, vinte por cento da arrecadação de im
postos e contribuições sociais da União, já
institu/dos ou que vierem a ser criados no
referido per/odo, seus adicionais e respecti
vos acréscimos legais.

§ 10 O disposto no caput deste artigo
não reduzirá a base de cálculo das transfe
rências a Estados, Distrito Federal e Munic/
pios na forma dos arts. 153, § 5°, 157, I,
158, I e li, e 159, I, a e b, e 11, da Constitui
ção, bem assim a base de cálculo das apli
cações em programas de financiamento ao
setor produtivo das regiões Norte, Nordeste
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O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presiden- e Centro-Oeste a que se refere o art. 159, I,
te, peço a palavra pela ordem. c, da Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem § 21> Excetua-ae da desvinculação de que
V. Exa a palavra. trata o caput deste artigo a arrecadação da con-

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTS - RJ. bibuição social do saláriOo&lucaçao a que se re-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, antes de V. fere o art 212, § 5, da Constil:uição F6deral."
Exa concluir, desejo dizer que estive ausente a uma Art 20 E t E d C t't' I t. s a men a ons I uClona en ra em
ou duas votações, mas declaro que votei de acordo
com a orientação da minha bancada. Votei favoravel- vigor na data de sua publicação.
mente, conforme minha bancada. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os que

O SR. PAULO ROCHA (PT _ PA. Sem revisão forem pela aprovação permaneçam como se acham.
(Pausa.)

do orador.) - Sr. Presidente, cheguei atrasado a esta
votação, mas desejo declarar que acompanho minha Aprovada. (Palmas.)
bancada. A matéria virá ao plenário após o transcurso de

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT _ SP. Sem revisão cinco sessões, pravisto no § 6° do art. 202 do Regi-
mento Interno.

do orador.) - Sr. Presidente, esclareço que nas últi-
mas duas votações eu estava participando de um de- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre
bate na televisão sobre esta votação. Desejo registrar a mesa a seguinte declaração de voto.
que meu voto acompanha a orientação da minha ban
cada.

O SR. AIRTON DIPP (PDT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, também votei conforme
a bancada do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre
a mesa e vou submeter a votos a seguinte

Redação do Vencido para o segundo turno de
discussão da Proposta de Emenda à Constituição nO
85-8, de 1999, que acrescenta, o art. 76 no Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.

As Mesas da Cêmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3°, art. 60 da Constitui
ção Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional:

Art. 1°Fica inclu/do o art. 76 no Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias com a seguinte re
dação:



ALCEU COLLARES E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que dá nova redação ao in
ciso XXXIII do art. 7°.

PAULO PAIM - Requerimento ao Sr. Presidente
da Câmara dos Deputados de realização de sessão
solene em comemoração dos 64 anos da Lei 185/36
que instituiu as Comissões de Salário Mlnimo.

EDUARDO CAMPOS - Requerimento de infor
maçOes ao Sr. Ministro da Fazenda sobre os termos
da renegociação da dIvida mobiliária (LFT-PE) do
Estado de Pernambuco com a União.

SÉRGIO CARVALHO - Indicação ao Sr. Ministro
de Minas e Energia de determinação à Agência Nacio
nal de Energia Elétrica - ANEEL de realização de estu
dos visando à revogação da concessão para o aprovei
tamento hidroelétrico do Rio Melgaço, no Municlpio de
Pimenta Bueno, Estado de Rondõnia.

CLEMENTINO COELHO - Projeto de lei que
modifica a Lei nO 9.279, de 1996, que regula direitos e
obrigaçOes relativos à propriedade industrial, esten
dendo a proteção conferida pelo registro de marca ao
seu uso na Internet.

CUNHA BUENO - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro da Fazenda sobre a venda pela
Previ das suas ações na ItaúSA.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre a venda pela
Previ das suas ações na ItaúSA.

lINCOLN PORTELA - Projeto de lei que determi
na a obrigatoriedade da execução semanal do Hino Na
cional nos estabelecimentos de ensino primário e médio.

RODRIGO MAIA - Requerimento ao Presidente
da Camara dos Deputados de formação de Comissão
Externa para vistoriaras rodovias privatizadas, sugeriral
terações nas novas privatizaçOes e analisar formas de
redução dos preços dos pedágios atualmente cobrados.

WAGNER SALUSTIANO E OUTROS - Projeto
de resolução que institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a apurara regularidade do contra
to celebrado entre a CBF e a Nike.

Proposta de emenda à Constituição que dá
nova redação aos arts 31, § 1°; 75, caput; 105, I, a; e
acrescenta dispositivo ao ADCT para extinguir os Tri
bunais de Contas Municipais.
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Apresentação de proposições. JOSÉ CARLOS COUTINHO - Projeto de lei que

Os Srs. Deputados que tenham proposiçOes a disp?~ sobre o piso salarial dos Enfermeiros, ~écnic?s e
apresentar queiram fazê-lo. Auxlha~es de Enfermagem e dá outras providências.

APRESENTAMPROPOSIÇÕES OS SENHORES: RODRIGO MAIA - Requerimento de informa-
. ções ao Sr. Ministro da Fazenda sobre os critérios

que nortearam acordo entre a União e o Estado de
Pernambuco relativo à emissão de titulos públicos do
Estado para suposto pagamento de precatórios.

JÚLIO REDECKER - Projeto de lei complemen
tar que dispõe sobre o comércio exterior e dá outras
providências.

JOVAIR ARANTES - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro dos Transportes sobre a recupe
ração das rodovias federais no Estado de Goiás.

RODRIGO MAIA - Requerimento de informações
ao Sr. Presidente da Caixa de Previdência dos Funcioná
rios do Banco do Brasil sobre participação da PREVI na
empresa Investimentos ltaú SA - ITAUSA, alienada
atraVés do Crédit Suisse First Boston Garantia SA

RICARDO MARANHÃO - Requerimento de in
formações ao Sr. Ministro das Minas e Energia a res
peito do trabalho elaborado por um consórcio de em
presas contratado pela ANP, sobre o mercado reven
dedor de combustfveis no Brasil e outras atividades
da Agência Nacional de Petróleo.

JOSÉ GENOfNO - Requerimento ao Sr. Presi
dente da Câmara dos Deputados de realização de ses
são solene, dia 8 de fevereiro, em homenagem ao 20°
aniversário de fundação do Partido dos Trabalhadores.

FERNANDO FERRO E JOSÉ GENOfNO - Re
querimento ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputa
dos de realização de sessão solene, dia 18 de outubro,
em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação.

Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara dos.
Deputados de realização de sessão solene, dia 12 de
outubro, em comemoração ao Dia da Criança.

Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara
dos Deputados de realização de sessão solene em
comemoração ao Dia Nacional de Luta pela Reforma
Agrária.

Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados de realização de sessão solene, dia 20 de
abril, em comemoração aos 500 Anos do Descobri
mento do Brasil.

Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados de realização de sessão solene, dia 19 de
abril, em comemoração ao Dia do fndio.

Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados de realização de sessão solene, dia 2 de
maio, em homenagem ao Dia do Trabalhador.
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Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados de realização de sessão solene, dia 31 de
outubro, em homenagem póstuma a Dorcelina de Oli
veira Folador, ex-Prefeita de Mundo Novo.

VII - ENCERRAMENTO

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
COMPARECEM MAIS OS SENHORES:

Partido Bloco

RORAIMA
Alceste Almeida PMDB
Almir Sá PPB
Presentes de Roraima: 2

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB
PSB/PCdoB

PIAU(

PFL
PT

CEARÁ

PMDB
PSDB
PCdoB
PT
PSDB
PSDB
PSB

TOCANTINS

Igor Avelino PMDB
Paulo Mourão PSDB
Presentes de Tocantins: 2

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB
João Castelo PSDB
Paulo Marinho PFL
Roberto Rocha PSDB
Presentes do Maranhão: 4

Anlbal Gomes
Amon Bezerra
Inácio Arruda
José Pimentel
Nelson Otoch
Rommel Feijó
Sérgio Novais
Presentes do Ceará: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Ney Lopes PFL
Presentes do Rio Grande do Norte: 1

PARA(BA
PT
PFL
PFL

Mussa Demes
Wellington Dias
Presentes do Piaur: 2

Avenzoar Arruda
Marcondes Gadelha
Wilson Braga
Presentes da Parafba: 3

PERNAMBUCO
Clementino Coelho PPS
Djalma Paes PSB
Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro PT
João Colaço PMDB
Joel De Hollanda PFL
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Corrêa PPB
Ricardo Fiuza PFL
Salatiel Carvalho PMDB
Sérgio Guerra PSDB
Presentes de Pernambuco: 11

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

AMAPÁ

PSDB
PSDB
PSB

Antonio Feijão
Badu Picanço
Evandro Milhomen
Presentes do Amapá: 3

PARÁ

PT
PFL
PDT
PMDB
PSDB
PT
PFL
PT

Babá
Deusdeth Pantoja
Giovanni Queiroz
José Priante
Nicias Ribeiro
Paulo Rocha
Raimundo Santo
Valdir Ganzer
Presentes do Pará: 8

AMAZONAS

Átila Lins PFL
Vanessa Grazziotin PCdoB
Presentes de Amazonas: 2

RONDÔNIA

Expedito Júnior PFL
Marinha Raupp PSDB
Oscar Andrade PFl
Sérgio Carvalho PSDB
Presentes de Rondônia: 4

ACRE

PPS
PT
PT

Márcio Bittar
Marcos Afonso
Nilson Mourão
Presentes do Acre: 3
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ALAGOAS Bispo Rodrigues PL PUPST/PSL

Albérico Cordeiro PTB Jandira Feghali PCdoB PSB/PCdoB

Augusto Farias PPB Luiz Sérgio PT

José Thomaz NonO PFL Mareio Fortes PSDB

Presentes de Alagoas: 3 Milton Temer PT

SERGIPE Ricardo Maranhão PSB PSB/PCdoB

Adelson Ribeiro PSC Ronaldo Cezar Coelho PSDB

Marcelo Déda PT Presentes do Rio de Janeiro: 9

Sérgio Reis PSDB SÃO PAULO

Presentes de Sergipe: 3 Angela Guadagnin PT

BAHIA Antonio Palocci PT

Coriolano Sales PMDB Arlindo Chinaglia PT

Félix Mendonça PTB Arnaldo Faria de Sá PPB

Haroldo Lima PCdoB PSB/PCdoB Clovis Volpi PSDB

Jaques wagner PT Iara Bernadi PT

Jorge Khoury PFL Jair Meneguelli PT

José Carlos Aleluia PFL João Paulo PT

Roland Lavigne PFL José de Abreu PTN

Waldir Pires PT José Dirceu PT

walter Pinheiro PT José Machado PT

Presentes da Bahia: 9 Luiza Erundina PSB PSB/PCdoB

MINAS GERAIS
Maluly Netto PFL

Aécio Neves PSDB
Medeiros PFL

Bonifácio de Andrada PSDB
Professor Luizinho PT

Carlos Mosconi PSDB
Ricardo Berzoini PT

Cleuber Carneiro PFL
Salvador Zimbaldi PSDB

Eliseu Resende PFL
Teima de Souza PT

Gilmar Machado PT
VadãoGomes PPB

João Magalhães PMDB
Xico Graziano PSDB

João Magno PT
Presentes de Slo Paulo: 20

Marcos Lima PMDB
MATO GROSSO

Maria do Carmo Lara PT Welinton Fagundes PSDB

Nilmário Miranda PT Presentes de Mato Grosso: 1

Olímpio Pires PDT DISTRITO FEDERAL

Osmânio Pereira PMDB Geraldo Magela PT

Saraiva Felipe PMDB Jorge Pinheiro PMDB

Virgllio Guimarêes PT Pedro Celso PT

Vitt6rio Medioli PSDB Presentes do Distrito Federal: 3

Presentes de Minas Gerais: 16 GOIÁS

EspiRITO SANTO Luiz Bittencourt PMDB

Feu Rosa PSDB Pedro Canedo PSDB

Max Mauro PTB Roberto Balestra PPB

Presentes do Espfrito Santo: 2 Vilmar Rocha PFL
Zé Gomes da Rocha PMDB

RIO DE JANEIRO Presentes de Goiás: 5

Almerinda de Carvalho PFL MATO GROSSO DO SUL

Antonio Carlos Biscaia PT Ben-Hur Ferreira PT
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PUPST/PSL

PIAUf,
PMDB

Eujácio Simões
Jaime Fernandes
JairoAzi
Total de Ausentes: 3

MINAS GERAIS
PMDB
PPB
PFL
PMDB
PFL

José Chaves
Total de Ausentes: 1

BAHIA
PL
PFL
PFL

Gessivaldo Isaias
Total de Ausentes: 1

PERNAMBUCO
PMDB

Hélio Costa
Herculano Anghinetti
Jaime Martins
Maria Elvira
Zezé PerreUa
Total de Ausentes: 5

RIO DE JANEIRO
PMDBJorge Wilson

Total de Ausentes: 1
SAOPAULO

PMDB
PTB
PPS
PMDB
PMDB
PMDB

Total de Ausentes: 2

Alberto Mourão
Celso Giglio
Joio Herrmann Neto
Marcelo Barbieri
Milton Monti
Paulo Lima
Total de Ausentes: 6

DISTRITO FEDERAL
PMDB
PFL

Alberto Fraga
Paulo Octávio
Total de Ausentes: 2

MATO GROSSO DO SUL
PíViDB

Abelardo Lupion
FlávioAms
Werner wanderer
Total de Ausentes: 3

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerro
a sesslo, convocando outra, extraordinéria, para
amanhl, quinta-feira, dia 13, às 9 horas. Convoco,
também Sessão Ordinária para às 14 horas, ambas,
com as seguintes Ordens do Dia:

Flávio Derzi
Total de Ausentes: 1

PARAi""
PFL
PSDB
PFL

PFL

CEARÁ

PSOB
PMDB

Francisco Coelho
Total de Ausentes: 1

Chiquinho Feitosa
Eunrcio Oliveira

Joio Grandlo PT
Presentes do Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ
Airton Roveda PFL
Basilio Villani PSOB
Chico da Princesa PSOB
Oilceu Sperafico PPB
Or. Rosinha PT
Hermes Parcianello PMDB
José Carlos Martinez PTB
José Janene PPB
Márcio Matos PT
Oliveira Filho PPB
Osmar Serraglio PMOB
Padre Roque PT
Santos Filho PFL
Presentes do Parani: 13

SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder Reis
Carlito Merss PT
Edison Andrino PMDB
Luci Choinacki PT
Presentes de Santa Catarina: 4

RIO GRANDE DO SUL
Adio Pretto PT
Alceu Collares PDT
Esther Grossi PT
Fernando Marroni PT
Júlio Redecker PPB
Luiz Mainardi PT
Marcos Rolim PT
Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos PDT
Roberto Argenta PHOBS
Valdeci Oliveira PT
Presentes do Rio Grande do Sul: 11

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

RORAIMA
Francisco Rodrigues PFL
Total de Ausentes: 1

MARANHAo
PFL
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PRIORIDADE

5
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 8-B, DE 1999

(DO SR. UBIRATAN AGUIAR)
Discussão, em segundo turno, do Projeto de

Resolução nO 8-A, de 1999, que acrescenta parágrafo
ao art. 280 do Regimento Interno.

3
PROJETà DE DECRETO LEGISLATIVO N° 315-A,

DE 1999.
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E

DE DEFESA NACIONAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 315, de 1999, que aprova o texto do
Acordo sobre a Isenção Reciproca de Vistos,
celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República da Polônia, em
Brasília, em 14 de julho de 1999; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação (Relator: Sr.
Marcos Rolim).

URGÊNCIA
{Artigo 151, I, "(IdO Regimento Interno)

4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 346-A,

DE 1999.
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E

DE DEFESA NACIONAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nO 346, de 1999, que aprova o texto do
Acordo entre o Governo da República Federativa do

2 Brasil e o Governo da República do Peru sobre
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 242-A, Cooperação entre as Academias Diplomáticas de

DE 1999 ambos os Países, celebrado em Lima, em 21 de julho
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E de 1999; tendo parecer da Comissão de Constituição

DE DEFESA NACIONAL) e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade,
Discussão, em turno único, do Projeto de juridicidade e técnica legislativa (Relator: Sr. Waldir

Decreto Legislativo nO 242, de 1999, que aprova o I Pires).
texto do Acordo para a Provisão de Apoio às

Operações da Missão de Observadores Militares
Equador - Peru (MOMEP - li), celebrado entre o
Brasil e o Equador, em Quito, em 18 de junho de
1998; tendo pareceres das Comissões: de Finanças
e Tributação, pela adequação financeira e
orçamentária (Relator: Sr.: José Pimente/); e de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
com emenda (Relator: Sr. Jutahy Júnior).

1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 241-)\

DE 1999.
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E

DE DEFESA NACIONAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de

lislativo nO 241, de 1999, que aprova o
Acordo para a Provisão de Apoio às

··,oes da Missão de Observadores Militares
I:.quadôr - Peru (MOMEP - li), celebrado entre o
Brasil e o Peru, em Lima, em 9 de junho de 1998;
tendo pareceres das Comissões de Finanças e
Tributação, pela adequação financeira e
orçamentária (Relator: Sr. José Pimentel) e de
Constituição e Justiça e de Redação, pela I

constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
com emenda (Relator: Sr. Jutahy Júnior).
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I - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 136-A/99 - INATIVOS

.ocal: Plenário 13, Anexo 11
·,.ário: 10h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Convidados:
Dr. WLADIMIR NOVAES MARTINEZ, Advogado e
Professor de Direito Previdenciário da PUC-SP;
Dr. NEWTON CÉSAR CONDE, Atuário - Consultor
Independente; e
Dr. IVO MAURíCIO BETTEGA DE LOYOLA,
Atuário - Consultor Independente.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!! 136-A,
DE 1999 - do Poder Executivo (MSC n9 1.542/99) - que
"dispõe 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".
RELArOR: Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA.

11 - COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E

FISCALIZAÇÃO

Local: Plenário 02, Anexo 11
Horário: 10h

PAUTA N° 01/2000

A - Discussão e votação das seguintes
matérias:

RELATÓRIOS SETORIAIS DO ORÇAMENTO PARA
2000 (PROJETO DE LEI N9 20/99-CN).

(Encerra-se a sessBo às 22 horas e 2 minutos.)
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PORTARIA N° 65/00

O Prirneiro-Secretário da Cêmara dos Deputados,
de acordo com o art. 259 do Regimento Interno, com
binado com o inciso" do art. 1° do Ato da Mesa nO
205, de 1990, resolve:

Credenciar o Senhor Ângelo Mário Peixoto de
Magalhaes Júnior como Representante da A!!isocia
ção Nacional de Jornais - ANJ.

Cêmara dos Deputados, 12 de janeiro de 2000.
- Deputado Ubiratan Aguiar, Primeiro-Secretário.

COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Ata da 18 Reunião Ordinária, realizada em 12
de Janeiro de 2000

Aos doze dias do mês de janeiro de dois mil, às
onze horas e seis minutos, no Plenário 1 do Anexo"
da Cêmara dos Deputados, reuniu-se ordinariamente
a Comissêo de Constituição e Justiça e de Redação,
sob a Presidência do Senhor Deputado José Carlos
Aleluia, estando presentes os Senhores Membros Ti
tulares, Deputados Geovan Freitas, José Roberto Ba
tochio, Inaldo Leitao, Vice-Presidente, Deputados
André Benassi, Antonio Carlos Biscaia, AntOnio Car
los Konder Reis, Augusto Farias, Bispo Rodrigues,
Caio Riela, Darci Coelho, Edmar Moreira, Fernando
Coruja, Geraldo Magela, Gerson Peres, lédio Rosa,
José AntOnio, José Dirceu, José Indio, Júlio Delgado,
Jutahy Junior, Léo Alcantara, Luciano Bivar, Luiz
Antonio Fleury, Marcelo Déda, Marcos Rolim, Men
des Ribeiro Filho, Moreira Ferreira, Mussa Demes,
Nelson Otoch, Ney Lopes, Osmar Serraglio, Paulo
Magalhêes, Renato Vianna, Ricardo Fiuza, Sérgio
Miranda, Vicente Arruda, Vilmar Rocha, waldir Pires,
Zenaldo Coutinho, ZuJaiê Cobra e os Deputados Su
plentes Átila Lins, Bispo wanderval, Celso Jacob,
Cláudio Càjado, Dr. Rosinha, Fernando Gonçalves,
Gustavo Fruet, Joêo Leêo, José Machado, José Ro
naldo, Lurs Barbosa, Nelson Marquezelli, Paulo Mari
nho e Themrstocles Sampaio. Deixaram de registrar
suas presenças os Senhores Membros Titulares, De
putados-Ary Kara, Ciro Nogueira, Freire Júnior, Ibra
him Abi-Ackel, Jaime Martins, Moroni Torgan, Nair
Xavier Lobo, Robson Tuma, Roland Lavigne e Wel
Iington Fagundes. O Deputado Coriolano Sales com
pareceu à reuniêo como nao membro. Abertura: Ha
vendo número regimental, o Senhor Presidente de-

clarou aberta a reuniêo, passando ao exame da Ata
da Octagésima Reuniêo Ordinária, realizada no dia
quinze de dezembro de mil novecentos e noventa e
nove. A requerimento do Deputado José Antonio, foi
dispensada a leitura da Ata. Nao houve discussao.
Em votação, foi aprovada por unanimidade a Ata.
Ordem do dia: 1) Substitutivo do Senado Federal à
Proposta de Emenda AConstituição n° 472-C/97 
que "altera dispositivo dos arts. 48, 62 e 84 da Consti
tuição Federal, e dá outras providências". Relator:
Deputado Paulo Magalhaes. Parecer: pela admissibi
lidade. Discutiram a matéria os Deputados Jutahy Ju
nior, José Antonio, Aldir Pires, Bispo Rodrigues, Fer
nando Coruja, André Benassi, Gerson Peres, Marce
lo Déda, Luciano Bivar, Luiz Antonio Fleury, Antonio
Carlos Biscaia, Nelson Otoch, José Roberto Bato
chio, Júlio Delgado, Paulo Magalhaes e José Macha
do. Os Deputados Jutahy Junior e Vicente Arruda so
licitaram vista da matéria, tendo esta sido concedida
pelos Senhor Presidente. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a re
uniêo às doze horas e quarenta e nove minutos, con
vocando outra para a próxima quarta-feira, às dez ho
ras. E, para constar, eu, ,Damaci Pires de Miranda,
Secretária-Substituta, lavrei a presente Ata, que, de
pois de aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente e encaminhada à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados. Deputado José Carlos Ale
luia, Presidente.

COMlssAo ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N.o
175-A, DE 1995, QUE "ALTERA O CAP(TULO DO
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL" (REFORMA
TRIBUTÁRIA) E APENSADAS

Ata da 498 reunião (reservada), realizada em
12 de janeiro de 2000

Aos doze dias do mês de janeiro de dois mil, às
quinze horas, na sala número quatro do anexo 11 da
Câmara dos Deputados, sob a Presidência do
Deputado Germano Rigotto - Presidente, reuniu-se,
ordinariamente, a Comissêo Especial destinada a
proferir parecerà Proposta de Emenda à Constituição
n.o 175-A, de 1995, que "Altera o capitulo do Sistema
Tributário Nacional" e apensadas (Reforma Tributá
ria). A Lista de presença registrou o comparecimento
dos Senhores Deputados AntOnio do Valle, AntOnio
Kandir, AntOnio Palocci, Armando Monteiro, Celso Ja
cob, Eduardo Campos, Félix Mendonça, Fetter Júni
or, Germano Rigotto, Jorge Khoury, José Milita0, Lú
cia Vânia, Luiz Bittencourt, Luiz Salomao, Marcos
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Cintra, Milton Temer, Moreira Ferreira, Mussa De- verno Federal para a questão dos tributos federais.
mes, Nilo Coelho, Paulo Magalhaes, Pedro Fernan- Fizemos uma reunião, a Comissão se posicionou, Ie-
des, Ricardo Berzoini, Ricardo Ferraço, Romel Anrzio vou um documento ao Governo Federal como resul-
e Ronaldo Caiado - titulares; AntOnio Cambraia, De- tado de toda a discussão havida aqui: a nossa
usdeth Pantoja, Eduardo Paes, Gerson Peres, Mano- não-concordância com vários pontos daquela pro-
el Castro, Manoel Salviano, Pauderney Avelino, Phi- posta para mudanças nos tributos federais.
lemon Rodrigues, Ronaldo Vasconcellos, Silvio Tor- Depois da aprovação do projeto na Comissão, o
res e Waldemir Moka, suplentes. Deixaram de com- Governo Federal começou a participar mais efetiva-
parecer os seguintes titulares: Alberto Mourão, Eliseu mente da discussão, até com vários Ministros na
Resende, João Pizzolatti, José Priante, Márcio For- mesa de negociação, e também trouxe os Estados
tes, Paulo Lima, Roberto Brant, Sampáio Dória e Wal- para esse processo de negociação. As reuniões reali-
frido Mares Guia. Havendo número regimental, o Se- zadas levaram a um texto, que já foi distriburdo na re-
nhor Presidente, Deputado Germano Rigotto, deu por união passada, sobre a proposta para mudança dos
aberto os trabalhos que, conforme decisão da Comis- tributos estaduais, para as questões relativas aos
são, seriam reservados nos termos do art. 48, § 1°, do Estados, questões essas que estão muito bem enca-
Regimento Interno da Câmara dos Deputados. ATA: minhadas, praticamente com pequenas modificações
a Ata da 488 reunião foi aprovada, sem restrições. que ainda podem ocorrer.
ORDEM DO DIA: Avaliação das negociações que en- Quanto à questão dos Estados, está havendo
volvem Governo Federal, Estados e Municlpios. O um grande entendimento até com relação à substitui-
Senhor Presidente discorreu acerca do andamento ção do ICMS e do ISS por um IVA estadual, com uma
dos trabalhos da Comissão e dos procedimentos que legislação federal em vez das 27 legislações hoje
poderão ser adotados. A seguir passou a palavra ao existentes. Os membros da Comissão já receberam
Deputado AntOnio Kandir, Primeiro Vice-Presidente, aquele documento. Faltava um posicionamento para
para que fizesse as considerações acerca do mérito e com os tributos federais. E, na última reunião do ano,
conteúdo das propostas apresentadas pelo Executivo o Governo Federal apresentou uma proposta, trmida,
e estados. Usaram da palavra os Senhores Deputa- conservadora, no modo de ver da Comissão. Trouxe-
dos Pauderney Avelino, Fetter Júnior, Marcos Cintra, mos a proposta e foi unânime o entendimento de que
Luis Carlos Hauly, Milton Temer, Sampaio Dória, havia um conservadorismo muito grande com relação
Mussa Demes, Luiz Salomão, AntOnio Palocci, AntO- à mudança nos tributos federais. A Comissão fez uma
nio Kandir, José Militão, Eduardo Paes e Silvio Tor- nota crrtica àquela proposta e a entregou à equipe
res. ENCERRAMENTO: As dezesseis horas e cin- econOmica do Governo. Como resultado disso, ontem
qUenta minutos, nada mais havendo a tratar, o Se- aconteceu uma reunião com os representantes dos
nhor Presidente teceu suas considerações finais e Estado, com o Governo Federal e com a Mesa da Co-
encerrou a reunião. E para constar, eu, Angélica Ma- missão, em que o Governo avançou com relação a
ria Landim Fialho Aguiar, secretária, lavrei a presente sua última proposta. São avanços importantes, que
Ata, que lida e aprovada será assinada pelo Senhor achamos que vão muito na direção daquilo que a Co-
Presidente e encaminhada à publicação, juntamente missão entendia que deveria acontecer. Mas existem
com as notas taquigráficas, após decodificadas. pendências, dúvidas. Existem questões, cuja discus-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri- são devemos aprofundar hoje, para, durante esta se-
gotto) - Declaro abertos os trabalhos da presente re- mana, entregar ao Governo Federal sugestões para
união da Comissão de Reforma Tributária. modificações nesse texto relativo aos tributos federais.

Devido à distribuição antecipada de cópias da Na terça-feira deve acontecer uma reunião. A
ata da 48° reunião a todos os membros presentes, in- Comissão está convocada para ver se é possrvel en-
dago da necessidade da leitura da mesma. (Pausa.) caminhar uma emenda aglutinativa à Comissão, de

O Deputado Luiz Salomão solicita a dispensa da acordo com o que surgir até terça-feira, ou se vamos
leitura da ata. concluir o trabalho da Comissão, votando os 32 des-

Havendo a solicitação de dispensa da leitura da taques que faltam, independentemente de buscar ou
ata, coloco em votação a ata da 48° reunião. (Pausa.) não emenda aglutinativa.

Aprovada a ata. Esta é a posição, acredito, de todos os mem-
A razão da reunião de hoje é para conversar- bros da Comissão. Esta Presidência quer aproveitar·

mos um pouco sobre o que aconteceu na nossa últi- esse perrodo de convocação extraordinária, até final
ma reunião, quando recebemos uma proposta do Go- de janeiro e inrcio de fevereiro, para concluir o traba-
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lho da ComissAo, com um grande entendimento, se tando para efeitos de racioclnio -, algumas emendas
foi' posslve!. Talvez possamos apresentar até uma ainda terAo que ser votadas na ComissAo, mesmo
emenda aglutinativa ou concluir votando os desta- que haja a tal emenda aglutinativa. --
ques que faltam ser votados, entregando ao Presi- O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-
dente da Cêmara um projeto. Estejam todos sabedo- gotto) - Deputado Fetter Júnior, quero dizer o seguin-
ores de que toda essa negociaçAo vai desembocar te, quando dizemos que está se tentando, aliás, a Co-
numa emenda aglutinativa no plenário, de que, de toda missAo está dando demonstraçAo clara de que... Qu-
essa negociaçAo que está sendo feita, envolvendo ando fomos para aquela reuniAo, nenhum membro da
UniAo, Estados e Municfpios, nada se perde. Mesa Diretora que estava lá disse que aceita isso ou

Se ainda conseguirmos construir um grande en- aquilo. NAo temos poder para aceitar nada. O que te-
tendimento para colocar um texto na ComissAo, me- mos dito é que quem vai decidir é a ComissAo.
Ihor. Este é o objetivo que estamos buscando. Se porventura se chegar a uma proposta que a

Terça-feira, talvez seja uma data decisiva para ComissAo entenda ser boa, podemos achar, na nego-
chegarmos a um texto sobre os tributos federais. ciaçAo final, que ainda temos que avançar. E vamos

A ComissAo está convocada para, na quar- ter que tomar uma decisAo com relaçAo a isso. Acho
ta-feira da próxima semana, discutir um pouco esse que é normal isso, Deputado Fetter Júnior.
texto apresentado ontem. Mas já aviso a todos que, Na terça-feira pode ser o momento importante
quarta-feira, a ComissAo está convocada para delibe- de ter quorum para...
rar se vamos avançar - e temos condiçOes de ainda O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELlNO _
avançar na direçAo de uma emenda aglutinativa - ou V. Ex'I pode me conceder mais um aparte só para tirar
se vamos começar a votar os destaques que estao uma dúvida sobre as emendas que foram rejeitadas?
faltando. Entao eu... Numa provável emenda aglutinativa, como ficaria o

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - texto do Relator Mussa Demes já aprovado?
V. ~x'I me concede um apa~e, Presidente? Como é ~- O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-
canam os destaques que ainda na~ fo~am ~otados d~- gotto) _ A emenda aglutinativa, Deputado Pauderney
ante dessa posslvel emenda aglutJnatJva, Já na próxl- Avelino é claro que praticamente substitui o texto do
ma semana, ou daqui a...? . Deputado Mussa Demes. O texto resultado da emen-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano RI- da aglutinativa poderia contemplar vários pontos do
gotto) - Deputado Paudemey Avelino, a emenda projeto do Deputado Mussa Demes e até alguns des-
aglutinativa, se for o caso, tem que surgir de um gran- taques que já foram votados.Isso seria o fruto desse
de entendimento. Ela substituiria esses destaques grande entendimento.
que ainda nAo foram votados. . Mas se nAo for posslvel construirmos esse gran-

Se nAo for possrvel esse grande entendimento, de entendimento na ComissAo, nAo significa que nao
vamos conclui.r a votaçAo ~os destaq~:~ sabendo existe a possibilidade, como resultado de toda essa
que, no plenáriO, também eXiste a POSSibilidade con- negociaçAo de ter uma emenda aglutinativa no ple-
creta de desembocar esse entendimento, o que é nário da Ca~ara.

mais fácil até, ali~s, m~is fácil porque nAo preci~a d~ - O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR _ Pela or-
debate no plenáriO, pOIS temos a emenda aglutlnatl- dem, Sr. Presidente.

va. O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR _ Sr. Pre- O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-
gotto) - Pois nAo.

sidente. O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - Enten-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri- do que qualquer emenda aglutinativa, que eventual-

gotto) - Pois nAo, Deputado Fetter Júnior. mente venha a ser elaborada, no mrnimo, tem que ter
O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - Sr. Pre- aquilo que a Comissêo já votou e deliberou.

sidente, no sentido do aparte do Deputado Pauder-
ney Avelino quero colaborar. Mesmo que seja possr- O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

h á I gotto) - Claro.
vel um grande acordo, sempre aver a guma ques- O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR _ Entao,
tao. Vamos dar um exemplo: a questao do ITR, que é
um assunto polêmico. Já conversamos muito nesta se as emendas que foram aprovadas pela Comis-
Comissêo sobre se o ITR fica com o Estado, com o sêo...
Municrpio. Provavelmente nAo se vai entrar nesse O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-
acordo. E me pareceria que, neste caso - só adian- gotto) - Está certo.
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O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - Essas grande entendimento. Desse modo, leva-se ao plená-
são obrigatoriamente parte de uma substitutiva. Se rio até uma emenda aglutinativa que...
votamos um texto lá das barragens, no mrnimo, aquilo O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - Sr.
ali tem que ter numa substitutiva. Presidente, tenho a impressão de que isso não é ad-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri- missrvel.
gotto) - É. na verdade... O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELlNO - E gotto) - Já tem casos de apel~ndo para a soberania
as que forem rejeitadas terão que ser rejeitadas. do Plenário.
Assim é que entendo. O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - Não,

O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - As que não, não é não. V. Exa está equivocado. É que nem o
foram rejeitadas, em tese, terão que serão rejeitadas, Relator... O Relator, quando dá o parecer, pode incluir
porque já houve deliberação. coisas que não estavam nas propostas. O Relator é

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri- um segundo autor. E uma aglutinativa só pode ser fei-
gotto) - Não, não, não. ta por um Relator que tem esses poderes arbitrários.

O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - A não Esta é a tradição da Casa. Mesmo que pareça absur-
ser que haja um enorme acordo que compense alhos do, o Relator pode incluir questões até para superar
com bugalhos. Ma o quejá foi aprovado tem que estar dificuldades.
na substitutiva. O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri- gotto) - É verdade. De qualquer maneira...
gotto) - Na verdade, quero dizer que uma emenda O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY-
aglutinativa subentende um grande acordo. Se isso Posso pegar o texto aqui, porque estou saindo?
não acontecer... O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - Sr. gotto) - Pois não, Deputado Hauly. Mas espero que V.
Presidente, uma questao de ordem. Exa volte.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri- Só quero lembrar aos colegas que, para qual-
gotto) - Pois não. quer decisão que viermos a tomar, é claro que vamos

O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - O quejá ter a assessoria legislativa nos dando respaldo.
foi votado. Primeiro, temos de discutir o conteúdo, que é no

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri- que estamos tentando avançar. Se conseguirmos,
gotto) - Claro. nessa discussão do conteúdo, chegar a um grande

O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - Uma acordo, creio que isto pode dar uma sinalização efeti-
emenda aglutinativa, pelo que entendo, só pode ser va de um projeto chegando no plenário, votado pela
montada a partir de emendas ou de destaques já Comissão, independente até de alguma firula regi-
apresentados. Quer dizer, não é possrvel apresentar mental, porque foi resultado de um grande entendi-
matéria nova para constar dessa emenda aglutinati- mento. Se não chegarmos ao grande entendimento,
va. É correto esse entendimento? Quer dizer, é possr- isso tudo que estamos fazendo, essas conversas ta-
vel elaborar um projeto completamente novo que não das, esse trabalho todo da Comissão não se perde,
tem ainda... porque pode facilitar essa emenda aglutinativa no

(Não identificado) - Só um momento. S6 um plenário.
momento, por favor. O 8R. DEPUTADO MILTON TElb1ER - Sr. Presi-

O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - Que dente, um esclarecimento.
nunca foi tratado. Assim, não é emenda aglutinativa... O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri- gotto) - Pois não, Deputado.
gotto) - Eu s6 quero lembrar, Deputado Marcos Cin- O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Creio
tra... Se houver um grande entendimento";' e o que que as informa~ões sobre a questão de método são
estamos buscando é um grande entendimento. A profundas e bastante detalhadas. Tudo isso que já
aglutinativa no plenário é muito mais fácil do que sabemos, que o Relator é o único que tem a força de
numa Comissão Especial -, se chegarmos à conclu- Presidente da República, que, com somente uma as-
Sa0 de que o texto pode ser levado ao plenário e disso sinatura ele faz uma emenda, tudo bem.
surja um entendimento, quero lhe dizer que está aci- A questão do essencial, o que esta Comissão en-
ma de qualquer outra questao, porque foi fruto de um tendeu do ponto de vista do que foi dito pelas outras



O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA - Pela or
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Pois nao.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO D6RIA - Queria
solicitar ao Deputado Antonio Kandir que, antes de
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partes, na opinião de V. ExBs e da Mesa, que acompa- abordar a nova versão dos tributos federais, detalhas-
nharam o debate daqui, poderá realmente ser incorpo- se um pouco mais a questão da negociação sobre o
rado no relat6rio do Deputado Mussa Demes? IVA estadual.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri- O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-
gotto) - Olha, a pergunta do Deputado Milton Temer gotto) - Peço à assessoria que distribua o texto dos
jà entra na questão de conteúdo, e penso ser funda- Estados, que está separado, e também o dos tributos
mental que se discuta isso aqui. federais. Esse texto é o que foi apresentado ontem

A proposta que aprovamos aqui previa um IVA pelo Governo Federal, com modificações na proposta
com uma alrquota federal e um IVA com uma alrquota apresentada no final do ano passado, e esse dos
estadual. Nas discussões envolvendo União e Esta- Estados é praticamente a mesma coisa que já tinha
dos, a União propôs um IVA centralizado, um IVA úni- sido distribulda à Comissão. Ele aborda principal-
co. Os Estados, por sua vez, disseram que preferiam mente o IVA estadual.
não o compartilhado e não o centralizado na União Assim, com relação a esse que está sendo dis-
mas dois IVA: um federal e outro estadual. tribuldo, peço ao Deputado Kandir que exponha exa-

Na discussão que trouxemos para a Comissão tamente aquilo que aconteceu e as dúvidas que ainda
entendeu-se que a proposta de dois IVA não estava restam sobre essas questões.
distante da proposta aprovada por n6s aqui, a do IVA O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Deputa-
com duas alrquotas, que isso era posslvel, desde que do Antonio Kandir, antes de V. ExB começar, gostaria
se atacasse o problema da guerra fiscal, desde que de prestar um esclarecimento. É um detalhe apenas,
se tivesse em vez de 27 legislações uma única legis- mas penso ter certa importancia para o que já foi e
lação, desde que se tivesse aquilo tudo que estava na ainda vai ser votado.
proposta do Relator Mussa Demes e que, na verda- Votamos matéria considerada periférica, ou
de, passou a ser proposta da Comissão a questão da seja, que não alcança o núcleo do projeto, que é a si-
origem, do destino. tuação do ICMS, e que, de certo modo, foi a razão

O resultado dessa discussão envolvendo os maior de termos participado dessa reunião tripartite
Estados evoluiu para uma proposta que, se não é com os Estados. Algumas coisas aqui foram votadas
aquilo que aprovamos, com certeza, está na direção e realmente têm enorme importância que gostaria de
dos princlpios contidos na proposta aprovada pela destacar.
Comissão. Lembro aqui, por exemplo, o caso das medidas

A União e os Estados aceitaram. O que querla- provis6rias, cujos destaques do PT rejeitamos. Esses
mos? Atacar a guerra fiscal, o fim das 27 legislações destaques pretendiam que a reedição se estendesse
estaduais e um IVA diferente do ICMS, com todas as até aos impostos de natureza regulat6ria e a proposta
suas irracionalidades. Tudo isso. Isso aparentemente também da Liderança do Governo, que queria sim-
está bem encaminhado. piesmente retirar do texto o que praticamente já tl-

Gostaria que o Deputado Antonio Kandir fizesse nhamos decidido na Comissão, que não era aceitar
uma exposição sobre a outra parte, que V. Exa abor- que matéria provis6ria fosse utilizada em relação à
dasse também a questão dos Estados, dos tributos matéria tributária.
federais; que V. Exa abordasse o que aconteceu, a O único detalhe que gostaria de acrescentar a
partir dessa discussão, o que o Governo Federal tudo o que o Presidente informou é que as coisas aqui
apresentou, num primeiro momento, as criticas que a na Comissão se decidem por maioria simples. Assim,
Comissão fez à proposta depois daquela reunião que quem votou a favor - s6 para lembrar o caso da medi-
realizamos, ocasião em que dissemos o que não da provis6ria -, de manter o texto como está aprovou
dava para ser feito. Ontem veio uma nova proposta aquele texto por essa forma. Se fizermos uma agluti-
para a questão dos tributos federais, a qual contém nativa agora, alterando isso, quem vai ter de pOr 308
avanços. Ainda temos dúvidas sobre várias questões. votos no plenário mais adiante para modificar esse

texto é quem aqui aprovou, já que não deve existir
medida provis6ria em matéria tributária.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA - Não en
tendi. Poderia repetir, Deputado?

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - É o se
guinte: o que votarmos aqui s6 pode ser modificado
com 308 votos. Se, numa aglutinativa, alterarmos o
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que já aprovamos. quem tem de votar 308 votos so- O SR. DEPUTADO ANTONIO f~LOCCI -
mos n6s, que já aprovamos aqui, para reintroduzir. I: Peço a palavra pela ordem. Sr. Presidente.
só um detalhe para deixar todo o mundo sabendo o O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano' Ri-
que está se passando. gotto) - Tem V. Ex'" a palavra.

O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - V. ExO O SR. DEPUTADO ANTO~IO P~LOCCI - Eu
me permite um aparte, Deputado Mussa Demes? gostaria de sugerir à Comissi3o um procedimento de

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Se fizer- discussêo sobre essa questãlo. O maior erro seria
mos uma aglutinativa modificando o que já votamos, gastarmos muito tempo discutindo procedimentos
passa a não valer e, ar... que vamos adotar. se houver um acordo. Digo isso

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri- porque ainda nSlo chegamos a um acordo.
gotto) - Deputado Luiz Salomão, tem V. Exa a pala- (Nilo id~ntlfieado) - íliias vamos chegar.
vra. O $re. D~~UTADO Á~TOMIO P.ALOCCI- Res-

O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - Eu que- peito o seu otimismo, mas aindaJ não chegamos a ele.
ro - e não se trata de contraditar o Presidente, pois eu Em segundo lugar, o grau de dificuldade que teremos
não ousaria fazê-lo - tentar retificar um pouco a infor- em muito depende do grau de acordo a que chegar-
mação que S. Exa transmitiu aqui que, a meu juIzo, mos, isso é evidente, porque isso aqui é uma casa po-
não é a mais indicada: que uma emenda aglutinativa lltica. não regimental. O Regimento estãl em funçao
poderia substituir, eventualmente, o projeto da Co- da polltica, e não a poHtica em funçao do Regimento.
missão. O meu entendimento não é esse. Naquilo Portanto, sugiro que discutamos o mérito da na-
que foi votado não se mexe mais. nesta Comissão. O gociação, o ponto em que está e que tentemos avan-
que se poderá fazer na emenda aglutinativa são os çar nisso. No momento em que se verifiesr que de
artigos que não foram votados relativos ao IMF. fato vai haver o acordo, sugiro ao Presidente que faça

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri- uma meia sessãlo ou uma sessão da Comissão, para
gotto) - Será através de destaques, Deputado. esclarecermos o que podemos ou nio mudar. Contu-

O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO- Mas V. Ew do. sem acordo nada vamos mudar; com acordo, va-
deu a entender - e foi sem querer, tenho certeza dis- mos mudar muita coisa. Acho que ainds estamos
so - que uma emenda aglutinativa poderia substituiro numa situação indefinida, respeitando o otimismo de
projeto Mussa Demes como um todo. O que o Depu- todos os colegas. Não sou tãio otimista em relação a

.tado Mussa Demes está tentando mostrar é que isso esse acordo.
tem uma impropriedade de quorum de votação, etc. O $IR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-
Estou lembrando que nao é posslvel mudar o que já gotto) - Agradeço ao nosso Vice-Presidente, Deputa-
foi votado. O que já foi votado nao será alterado nem do Antonio Palocci, e passo a palavra ao Deputado
por um grande entendimento, já está consagrado no Antonio Kandir, para que S. E:fl faça as considera-
texto, até porque a coisa é periférica. Temos que fazer ç6es sobre o conteúdo, sobre aquilo que avançou ou
emenda aglutinativa em tomo do núcleo. sobre o que não avançou, tanto na quest€lo dos Esta-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri- dos, mas principalmente na questálo federal.
gotto) - Peço aos colegas compreensão. Volto a dizer O SR\.. DEPUTADO ~~TONIO MNDIR - Em
que estamos falando - é isso o que o Deputado Luiz primeiro lugar, eu queria fazer alguns esclarecimen-
Salomão quer dizer - dos destaques votados, nao do tos introdut6rios. Vou falar aqui de três pontos que me
projeto votado. O projeto foi votado, ressalvados os parecem os três pontos que e}{igem maior atenção
destaques. Há destaques que foram votados e há desta Comiss~o: contribuições sociaJis, IwiF e imposto
destaques que não foram votados. O que o Deputado com valor adicionado. Desde logo quero dei}tSlr claro
Luiz Salomão está dizendo com propriedade é relati- que isso não quer dizer que estamos identificando
vã'mente aos destaques votados. ap·anas esses três pontos como merecedores de dis-

(IntervençtJo ininteligfvel.) cussão tanto aqui quanto na chamSldaJ comiss~o tri-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri- partite. Apenas estou chaJmaJndo atençao para eles,

gotto) - Exatamente. O que eu disse com relação ao porque esses são os pontos mais importantes, no
projeto é que a emenda aglutinativa - e, é claro, res- meu ponto de vista.
salvados os destaquesvotados-pode modificarpon- Em segundo lugar, o Sr. Presidente, Deputado
tos do projeto que foi aprovado pela Comissão. Foi Germalno Rigolto, já dei}tou claro - e é Bllgo óbvio,
isso que tentei dizer. Ficam ressalvados os destalques mas $empr~ val~ a pena sublinhã-IQ, ~qndo em viste! ~
votados. ' maneira como às vazes a imprensa trata essas ques-
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tOes - que temos sido discipljnados o suficiente lá
para nos comportarmos única e exclusivamente
como o filtro de um processo em que lá nada acorda
mos. Aquele espaço não é um espaço de acordo. Fa
Ia-se: ·Olha, vai haver uma fase conclusiva, vai ser fe
chado um acordo". Não estamos simplesmente exer
cendo os limites da representação que esta Comis
são nos deu. que é o seguinte: "Podemos conversar,
a Mesa Diretora vai conversar e vai perceber que a
proposta que eles estao apresentando está razoavel
mente bem desenhada para ser objeto de discussão
e deliberaçAo. que a única deliberaçao que cabe é a
desta ComissAo." Este é um ponto importante.

O segundo ponto importante é que, quando es
tamos falando nessa ação de filtro, estamos dando
vérlas indicações do seguinte: nem queira imaginar
que podemos trazer um texto para a ComissAo com
esse formato, porque isso certamente não construirá
uma unidade. Trata-se de um processo de conversa.
Temos dito o tempo todo que só vamos aceitar, em
princIpio, um texto, se tivermos um acordo sobre to
dos os pontos polêmicos. Nesse princIpio que esta
mos'estabelecendo, nesses termos em que estou cir
cunscrevendo a palavra "acordo", só há acordo quan
do tivermos acordo sobre tudo. Na medida em que
estivermos avançando sobre um ponto, mas ainda
não estivermos avançando sobre outro, isso não po
deré ocorrer. Ou temos algo que nos dê um conforto
com relação a vários pontos, até com relaçao a esses
três, ou não há nada.

Vou colocar para V. Ex&s - e, no caso, trata-se
de uma interpretação mais pessoal -, pela ordem de
complicação, ou seja, pela ordem de distancia em re
laça0 équilo que se_pode chamar acor~.o, vou colocar
na ordem os problemas. Acho que o problema núme
ro um, na minha interpretaçao - evou dizer por qUê-,
é a questão dascontribuiç6es sociais. Esse éo ponto
que mais me chama a atençAo e sobre o qual estou
mais preocupado. Num segundo nrvel de preocupa
ção esté a questão do IMF e, no terceiro nlvel de pre
ocupação, o imposto sobre valor agregado.

Com relação és contribuições sociais, qual foi a
preocupação de todos nós o tempo todo? Existe um
problema de concorrência desleal entre produtos es
trangeiros, vamos chamá-los assim, e produtos brasi
leiros. A produção nacional está sendo prejudicada
com asistemática das contribuiç6es sociais. Ofato da
incidência em cascata faz com que o produto importa
do - independentemente da questao cambial, pen
sando estruturalmente - fique mais barato do que o
produto produzido aqui, principalmente aquele de ca
deia longa. O produto nacional fica mais caro do que

eventualmente os nossos concorrentes estrangeiros.
Isso é um fator de desemprego.

Portanto, vamos caminhar na direção de uma
contribuição cuja utopia seria qual? Contribuições
não cumulativas, ponto. Eaqui todos nós falamos mu
ito de contribuição não-cumulativa

No entanto, acho que oGoverno Federal ressal
tou alguns problemas especificamente com essa for
mação. Discutimos muito isso. Eu, pessoalmente,
junto com outras pessoas, conversamos com alguns
juristas e com algumas pessoas com grande expe
riência em decisões de natureza constitucional. Che
gamos à conclusão de que, de fato, colocar no capItu
lo das contribuições otermo "não-cumulatividade" po
deria gerar um tipo de problema. Portanto, estamos
perseguindo uma nova solução.

Essa solução sobre aqual temos dialogado com
o Governo Federal melhorou um pouco, mas a julga
mos ainda insatisfatória. Vou detalhar por que.

Esclarecendo essa questão da
não-cumulatividade, existem duas questões com re
lação aos tributos. Existem os impostos circulatórios
e as contribuições. No que diz respeito aos impostos,
o conceito de não-cumulatividade já tem jurisprudên
cia e não há discussão alguma a esse respeito. Sobre
a não-cumulatividade, há o seguinte entendimento:
quando tenho uma dIvida tribUtária, posso abater
dessa dfvida os tributos pagos nas etapas anteriores,
ou seja, o tributo é nao cumulativo. Se o tributo é nao
cumulativo, abato da minha dfvida os impostos nas
etapas anteriores. Portanto, no caso do imposto isso
está consagrado. Ótimo!

No caso das contribuições, faço um pequeno
comentário.

O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - Não
está tão consagrado assim...

O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - Não,
eu disse no imposto sobre o valor adicionado, no
Imposto sobre Circulação de Mercadorias, é nisso
que esté consagrado.

No caso de um imposto como o ICMS, que é um
imposto sobre o valor adicionado, já existe um enten
dimento sobre o que quer dizer não-cumulatividade?
Não há questões sobre isso. Uma das razões pelas
quais, em alguns momentos, o Governo tem batido
recordes e em alguns momentos tem tido receita bai
xa, é porque sempre há uma polêmica se cabe ou não
a cobrança de contribuições sociais e volta e meia se
faz uma negociação. O campo das contribuições so
ciais é um campo minado em termos de contestações
jurrdicas sobre a cobrança das contribuições. Então,
como vemos o desafio que estamos enfrentando? O
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Govemo diz que quer ter possibilidade, graus de Iiberda- tribuiçAo monofásica, eram, enfim, alguns produto~,

de, para... dentre os quais o combustrvel é o caso mais notório.
O SR. PRESIDENTE (Depl:ltado Germano Ri- Digo que as contribuições sarão

gotto) - Deputado Antonio Kandir, permita-me dar não-cumulativas. Quero, eventualmente, cobrar a
uma sugestão. De forma competente, V. exB está contribuiçlrlo de maneira monofásica. Digamos que,
mostrando a dificuldade que temos com a formulaçao no futuro, vá-se cobrar um determinado insumo, não
de ontem. Sugiro que V. ExB apresente a diferença s6 um, mas dois ou três insumos. Vejam a complic8I-
entre a proposta do final do ano passado e a de ontem ção que é. Tentem imaginar uma economia. Em uma
para a contribuição social. O que o Governo está pro- economia, há uma série de setores que consomem
pondo em termos de contribuiçao social? Isso mudou. produtos de vários setores. Vamos supor que haja
No ano passado, ele propunha a manutençao da três insumos que sAo cobrados monofasicamente.
Cofins e do PIS. Creio que é importante mencionar Esses três insumos entram em várias indústrias que,
isso. por sua vez, produzem insumos para outras tantas

O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - Tal- indústrias.
vez eu tenha ido direto às preocupações e não tenha Vários setores consomem isso, produzem insu-
registrado os avanços. Na verdade, na situação ante- mos para os demais, e assim por diante.
rior, falava-se em manutenção da Cofins - e lei com- Se escrevermos que as contribuições serão
plementar poderia estabelecer a hip6tese de a Cofins não-cumulativas, algum advogado, em beneficio de
ser nAo-cumulativa -, mantinha o PIS, mantinha o sa- uma empresa, poderá alegar que, na cobrança d81
lário-educação e ainda estabelecia uma competência contribuição, tem o direito de se creditar de todos os
residual nas contribuições sociais. Então, consegui- impostos embutidos para trás. Entra, então, uma dis-
mos, nesse processo, dois avanços importantes. cussao sem-fim sobre o que se pode creditar: atrás
Acabam as contribuições sociais de natureza residu- de mim há esse e esse produto, que têm esses
ai, novas contribuições; não existe a possibilidade de insumos, que, por sua vez, têm outros insumos, e
fazer novas contribuições sociais. Essas três contri- assim por diante. Então, cria-se uma complicação. O
buições deixam de existir. Passa, então, a existir uma espaço para a chamada elisão fiscal fiC81 aberto; vá-
única contribuiçao. Estamos discutindo como forma- rias liminares começam a ser dadas, supondo-se
tar essa contribuição. que, na verdade, a cobrança teria que ser dada a

Eu realmente pulei alguns pontos. A visão ante- menor.
rior era clara: Cofins, PIS, salário-educaçao e, ainda, A conversa foi positiva. Vamos fazer uma contri-
contribuição residual. Agora é uma contribuiçao. E buiçao não-cumulativa, mas, em vez de usar a e~-

qual é o dilema dessa contribuição? De um lado, esta- pressão "nAo-cumulativaP
, vamos escrever, na práti-

mos querendo que a economia brasileira tenha com- ca, que essa contribuição vai incidir sobre receita me-
petitividade, ou seja, há que se evitar ter cumulativi- nos despesa de insumos. Essa diferença, que é o va-
dade de impostos; de outro lado - e temos, obvia- lor adicionado, aplica-se à alrquota sobre o valor adi-
mente, que considerar isso, aliás esse foi um princrpio cionado. Se a mercadoria que foi comprada aqui tem
nosso -, nao podemos pôr em risco a arrecadaçao do ou nao tem imposto, tanto faz. Esse imposto faz parte
Governo. E essa arrecadação, às vezes, fica em risco da despesa que está diminuindo a base de cálculo.
se você colocar um termo que, de um lado, tira graus No fundo, tecnicamente, para quem ma~e mais com
de liberdade e, de outro, apresenta um risco jurrdico. tributo, em vez da sistemática imposto contra impos-
Então, qual é o grau de liberdade que nAo quer redu- to, vai-se ter a sistemática base contra base. ESSBJ so-
zir? Existem determinadas situações em que a co- lução foi vista como o caminho ideal!.
brança monofásica é claramente a melhor solução. O O que o Governo fez? Adotando esse princrpio,
exemplo mais conhecido e discutido é a questão dos com o qual, então, estávamos de acordo, fa2: uma
combustrveis, em que claramente há uma evasao de proposta que nos parece muito trmida. Então, sugiro
tributos. Foram citados outros exemplos. Falou-se em que V. Exlls verifiquem a proposta do E)(ecutivo, indo
energia elétrica também, falou-se em tintas. Falou-se direto ao art. 195.
em seis ou sete produtos em que se... (Não Identificado) - Há duas, a dos Estado...

Não identificado - InstituiçOes financeiras. O SR. DEPUTADO ANTONIO (~~DIR - Há a
O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - Nao dos Estados e a do Executivo. Página 8. Essa é a ali-

sei se a questão das instituições financeiras era a ternativa dada pelo Governo, com aJ qUall creio que
contribuição monofásica. Creio que, quanto à con- não devemos concordar. Eles quiseram CSlminhar no



Por exemplo: entidades filantr6picas, organiza
ções não-governamentais ou cooperativas. Você vai
estabelecer contribuição sobre isso?

Aqui diz o seguinte: há a hip6tese das receitas...
É um ponto importante, mas não acho que isso é o
problema mais grave. Podemos voltar à questão da
receita, mas quero ir à questão da despesa. Aqui diz o
seguinte: poderão, para fins de determinação da base
de cálculo, admitir a exclusão ou dedução de despe-,
sas e custos - tudo bem, está dentro daquilo que pe
dimos-, nas hip6teses e condições estabelecidas em
lei. A questão é a seguinte: eles estão dizendo que
têm dificuldades de explicitar já quais despasas e
custos, porque isso pode criar um tipo de contesta
ção, alguém falar que as outras despesas também
deveriam ser deduzidas.

O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - Sim,
mas qual é o problema? Você está exigindo uma lei
para dizer isso? Qual o questionamento de vocês?
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sentido, como eu disse, de possibilitar a dedutibilida- O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - Meu
de de despesas anteriores sem o risco jurfdico. Mas questionamento é que hoje, a rigor, quanto à Cofins e
ficou tfmida. E por que ficou trmida? Eles dizem o se- ao PIS, por lei, poderramos fazer essa dedução.
guinte: § 4° - As contribuiçOes sociais referidas no in- O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - (Inter-
ciso I, b... O que é o inciso I, b? São contribuições so- vençSo inaudfvel.) Por isso há a lei.
bre receita ou faturamento. Então, as contribuições O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - Sei.
sobre receita: I - não incidirão sobre receitas decor- S6 estou dizendo que me parece um pouco demais,
rentes da exportação. Ponto positivo, sem problemas. está certo? Há um avanço aqui, em termos de estru-
" - incidirão também sobre o valor de bem ou serviço turada. Dá maior clareza? Sim. Que avanço tem em
recebido do exterior, inclusive se o destinatário for relação à não-cumulatividade na atual situação ?
pessoa natural - pessoa natural é pessoa frsica, s6 Nada. Então, gostarramos...
que, na linguagem constitucional é natural-, que, no O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - Há o
caso, será equiparada à pessoajurfdica.lsso é impor- avanço da hip6tese: "poderão".
tante, particularmente em relação à importação de O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - Mas
carro por pessoa frsica, que era uma maneira de elidir podem hoje também. Hoje, se a lei quiser definir aba-
o imposto. 11I- terão allquotas fixadas em lei. Até aqui timento de determinadas despesas pode. É isso que,
creio que está tudo muito bem. Também está bem a pelo menos, tenho dificuldade. Como Comissão, de-
exceção que o Governo quer. Poderão ser exigidas fendemos que tivemos avanço nessa matéria. Vou
uma única vez, desde a produção ou a importação até até dizer uma possfvel redação: talvez seja preferfvel
o consumo final, nos casos estabelecidos em lei. É mencionar. como item 4, o seguinte: para determina-
justamente esse grau de liberdade que o Governo ção da base de cálculo serão exclurdas as despesas
quer. IV - poderão ser objeto de regime simplificado relativas à aquisição de insumos de mercadorias e
de tributação. Positivo também. É o caso das micro- serviços de natureza não-financeira, ou seja, não ca-
empresas. Vale para microempresas e para outros beria juro, porque é valor adicionado. Aumentar a
regimes. VI- E aqui é a concessão máxima apresen- base de tributação e não diminuir. Para determinação
tada pelo Governo - poderão, para fins de determina- da base de cálculo serão exclurdas as despesas rela-
ção da base de cálculo admitir a dedução de despe- tivas à aquisição de insumos de mercadorias e de
sas e custos nas hip6teses e condições estabeleci- serviços de natureza não-financeira e de bens desti-
das em lei. Aqui, na verdade, estão misturadas duas nados ao ativo permanente, sem prejurzo de outras
questões. Uma que já mencionei e outra que não deduções que a lei venha a estabelecer, segundo cri-
mencionei. A questão de receita é uma outra questao. térios por ela fixados.

Estou querendo dizer o seguinte: vamos esta
belecer uma dedutibilidade básica. Insumos e bens
de capital comprados têm que ser abatidos. Isso ain
da nao dá o valor adicionado stricto sensu. Não va
mos apresentar uma redação exaustiva porque não
dá. Vamos dizer assim: a lei pode estabelecer outras
despesas. A Comissão deveria conquistar, pelo me
nos, já alguma... (InteNenção ininteligfvel.) Não, ar,
não. S6 para dar seqoência à redação alternativa,
apresentarramos: poderão ser exigidas, uma única
vez, desde a produção. Como exceção à regra, seria
a dedução...Estamos transformando em regra a de
dução, dizendo o seguinte: poderão ser exigidas,
uma única vez, desde a produção ou.... a importação
até o consumo final, nos casos estabelecidos em lei,
do jeito que apresentaram. Poderão ser objetos de re
gime simplificado de tributação, tudo bem. Neste pon
to, há receita. Poderão, para fins de determinação da
base de cálculo, admitir a exclusão de receita nas hi
p6teses e condições estabelecidas em lei. A receita,
sim, há uma possibilidade. A despesa básica, não, é
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mandatória. VIJI - Não serao objeto - a exemplo do O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano
que está - de não-incidência ou isenção, bem assim Rigotto) - É. Só que há outro detalhe: ontem chegou
de qualquer outro beneficio que, direta ou indireta- a ser dito, Deputado Sampaio Dória, que isso era uma
mente, reduza seu Onus, ressalvado o disposto nos questão polltica, que estávamos tentando encontrar
incisos tais. Ou seja, essa contribuiçao não é passlvel uma alternativa polltica. Não-é polltica não. Trata~se

de darmos beneficios fiscais com ela. de questão conceitual, como foi dito. Sempre
O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - A dissemos que não tinha que ter contribuição

não-incidência conflita com as entidades. cumulativa. Então, não é questão polltica de só ter um
O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - Mas textinho que dê uma resposta. É o fato de que - o

você tem em cima dizendo que determinadas recei- Deputado Antonio Kandir está dizendo - temos que
talEi... O inciso já está ressalvado. encontrar um texto que nos dê um mlnimo de

Só para tentar resumir o primeiro ponto, digo o segurança de que essa contribuição não vai ser
seguinte: na verdade, a intenção do Presidente, justa- cumulativa, com o cuidado de não abrirmos brecha
mente na introdução dessa conversa, é que V. Ex!! para contestação judicial.
possam mandar sugestões sobre essa matéria e as Talvez o Deputado Antonio Kandir tenha dito
demais, mas diria que esse é um ponto que entende- aqui que, embaixo do art. 195, havia outro parágrafo,
mos crucial. É importante que haja um ganho no que que ontem, com uma contestação nossa, na Mesa, o
diz respeito às contribuições sociais, ou sej~, de fazer Governo disse: está bom, tiramos fora. Se isso for di-
a não-cumulatividade, mas, certamente, não usando vulgado, é péssimo. O parágrafo dizia o seguinte: a lei
o termo não-cumulatividade, porque isso, sim, criaria complementar poderá determinar outras fontes de fi-
um problema para o Governo. nanciamento para a Previdência Social, sendo que,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri~ no caso de contribuição social, ela não pode ser cu-
gotto) - Deputado Antonio Kandir, apenas destaco mulativa. Isso abre porta. Primeiro, por que o Gover-
aos companheiros, membros da Comissão, o seguin- no diz que não pode pOr não-cumulativa lá em cima e
te: a proposta do final do ano mantinha a Cofins, o está pondo aqui embaixo? AI o Governo disse o se-
PIS, o salário-educação mas, na verdade, não defi~ Quinte: tudo bem, tiramos fora esse parágrafo. Com
nia. Mesmo que o Governo dissesse que tiraria a cu- certeza, isso foi um avanço. O que o Governo dizia?
mulatividade da Cofins e do PIS, isso não estava cla- Poderá a lei complementar criar outras fontes de fi-
ro no texto. nanciamento para a Previdência Social, sendo que,

A Comissão conversou e disse que isso é im- no caso de contribuição social, ela não pode ser cu-
posslvel, vai contra tudo o que defendemos, que é mulativa. O Governo tirou fora. Isso não está aqui,
não ter contribuições cumulativas. Pois bem, o Go- mas estava no texto apresentado ontem.
verno Federal avançou na direção da simplificação de O Deputado Antonio Kandir apresenta, de forma
uma contribuição social apenas. O Governo Federal, muito clara, que, como Comissão, podemos construir
de forma muito clara - o Deputado Antonio Kandir
apresentou _, tem dificuldade de explicitar, no texto um texto que dê aquilo que o Governo Federal quer:
constitucional, a questão da não-cumulatividade. Ele segurança de não-contestação no Judiciário, mas
diz que, se explicitar a questão da que também nos dê a segurança que não vai ter con-
nao-cumulatividade, pode haver contestaçi1!io judicial tribuição cumulativa, como temos hoje, por exemplo,
e grandes perdas de receita. O Governo diz que nao a Cofins, o PIS, a CPMF.
quer que essa contribuição seja cumulativa. O que a O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Sr. Pre-
Comissão sempre disse? Temos que ter certeza de sidente, um rápido aparte aqui. Só para dizer isso:
que a contribuição não é cumulativa, por todas as ra- acho que são duas importantes, não é? Quer dizer, ti-
zões que sempre defendemos aqui. Esse é o impas- nha-se a competência residual na questão dos im-
se: avanço sim; uma contribuição apenas. O Governo postos distribuldos, normais, e não-contribuição que
diz que não quer que seja cumulativa, mas, no texto, era o art. 154, que hoje está na Constituição, que é a
isso não está claro. Pode mudar o Ministro da Fazen- competência residual para instituir outros produtos de
da, o Secretário da Receita Federal, o Presidente da acordo com determinadas regras, que já havlamos
República e não há segurança alguma, no texto cons- excluldo aqui na Comissão e, agora, consegue-se
tituciona', de que vamos ter uma contribuição... acabar com a competência residual também nas con-

O SR. DiSPUTADO SAMPAIO DÓRIA - Nao é tribuições. Acho que isso é uma vitória, enfim, excep-
uma questão de redação? cional.
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O SR. DEPUTADO JOSÉ MILITÃO - Sr. Presi- Acho que o Deputado Antonio Kandir está pre~
dente, o salário-educação está mantido no art. 212, tendendo que isso passe a ser uma determinante,
quando diz que vai haver um adicional. passe a ser uma regra. As exceções serão casos de

Mas veja bem que temos aqui no art. 239 o se- cobrança monofásica, e o caso de cobrança em regi-
guinte: O programa do seguro-desemprego e o abono me especial, em regime simplificado.
de que trata o § 3° deste artigo, atendidas as condi- E deixaria, também, como uma exceção, os ca-
ções nos termos da lei, serão financiados com recur- sos de dedução de receitas que não devem ser tribu-
sos correspondentes a 18% do produto da arrecada- tadas.
ção da contribuição. Por que não diz a mesma coisa O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - Só
com a manutenção do ensino fundamental? Um per- que deixaria um pouco mais claro. Seria assim: "Para
centual dessa contribuição para financiar o ensino a determinação da base de cálculo ~erão excluídas-
fundamental. aí, não só a despesa, I.....~~ também já especificando

O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - Fize- um pouco - despesas relativ~s à aquisição de insu-
mos algumas contestações um pouco nessa linha. mos, de mercadorias e de serviços de natureza
Concordo com a posição de V. Exa Esses 18% não não-financeira e de bens destinados ao artigo perma-
estão muito bem explicados, porque até na hora foi nente, sem prejuízo de outras deduções que a lei ve-
dito que é uma relação entre alíquotas. Só que fomos nha a estabelecer".
verificar, ainda ontem à noite, que as bases não são O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Nobre
exatamente iguais para a política... Então, essa parte, Deputado Antonio Kandir, permita-me um questiona-
na verdade, deveria até ter dito que um ponto que diz mento. A redação, enfim, foi algum jurista, algum tri-
respeito à questão dos recursos: salário-educação, butarista que a preparou?
FAT. Mas, na verdade, o que aconteceu é que na reu- O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR ~ Isso
nião foi dito com clareza o seguinte: está mantido o aqui, basicamente, corresponde ao seguinte: é uma
princípio de que nessa reforma não se pretende fazer d ãre aç o...
mudança de distribuição de recursos entre segurida-
de, FAT, salário-educação. Trata-se de uma questão O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Só por-
de ajuste técnico. Foi importante a observação de V. que depois...
Exa para chamar a atenção. Aliás, esse foi um ponto O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDlR - ... de
abordado na Mesa ontem. economista, com revisão de jurista. Está bom?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri- O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Está
gotto) - Se o Deputado Walfrido Mares Guia estives- certo. Isso me deixa mais tranqüilo, apesar de admi-
se aqui diria que o que foi dito é que isso seria um pro- rar muito a sua maneira de redigir.
blema de calibragem desse adicional, para garantir o O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - Não,
mesmo recurso que dá o salário-educação hoje. não. Foi um jurista aqui. Mas fizemos isso só para co-

O SR. DEPUTADO JOSÉ MILlTÃO - Pois é. meçar. Acho que precisamos continuar trabalhando
Isso é o que digo. Poderia ser objeto de lei comple- daqui até quinta-feira e certamente o Deputado Edu-
mentar tanto o FAT quanto o salário-educação e o ardo Paes auxiliará muito nisso.
PIS/Pasep. Dizem que está acabando com o salá- O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Claro,
rio-educação, o que, na verdade, não é verdade. claro. Está certo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri- O SR. DEPUTADO JOSÉ MILlTÃO - Nobre
gotto) - É, tem o adicional. Deputado Antonio Kandir, quero fazer um outro ques-

Com a palavra o nobre Deputado Luiz Salomão. tionamento. Quando o Governo introduz na sua pro-
O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO _ Sr. Pre- posta um Imposto sobre Bens e Serviços, na verdade,

sidente, se entendi bem, o Governo queria manter as ele não está querendo ficar com o filé mignml da tri-
contribuições sociais cobradas sobre a receita e o fa- butação?
turamento de uma maneira tradicional. E, pelo que O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - Este é
entendi, eles admitiram com esse "poderão" a hipóte- o terceiro ponto. Vamos chegar lá. Esse é o terceiro
se de calcular sobre o valor adicional, que é uma ou- ponto.
tra maneira de se dizer que é cobrar de forma O SR. DEPUTADO MARCOS C!"rr~ - Nobre
não-cumulativa. Mas isso não está assegurado; é um Deputado, antes que V. Exa passe para o ~egundo

"poderão", uma hipótese autorizativa, mas não deter- ponto, gostaria de um esclarecimento que me p~rece

minante. extremamente importante. Tenho a impres~gjc1 d@ que
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estamos aiscutindo detalhes aqui e perdendo o objeti- outra, e o produto agregado fica exatamente igual a
vo fundamental. 5%, que serão cobrados do produto importado.

V. Exa começou a exposõ ::,0 dizendo que a prin- Então, nisso faço a isonomia tributária entre o produto
cipal crrtica que se fazia às contribuições sociais era o nacional e o importado.
fato de elas serem cumulativas e que isso fazia com Já especificamente no que diz respeito à expor-
que houvesse um~ concorrência desleal de produtos tação, o texto está dizendo que essa contribuição não
importados relativamente aos produtos nacionais. A é paga na exportação. Então, tenho a impressão de
retirada da cumulatividade em nada altera esse fato. que aqui há um avanço em relação à situação atual.
Na medida em que não se pretende reduzir a arreca- Essa é a interpretação. Mas, depois, poderemos con-
dação de contribuições, a massa de recursos conti- versar.
nua sendo exatamente a mesma. E a contribuição so- Quanto ao IMF, acho que, talvez, caiba o argu-
cial, sendo cumulativa ou sobre valor agregado, não mento da decisão de natureza mais polftica. Mas que-
pode ser desonerada de exportações. A OMC é cla- ro pelo menos relatar os argumentos do Governo Fe-
rrssima, apenas imposto indiretos é que podem ser deral e as conquistas já definidas.
desonerados. Uma ~o~tribuição SOcj~1 é considerada, V. Exas sabem muito bem que o Governo sem-
port~nto, uma contnbUlção e, na realidade, não é nem pre quis cobrar o IMF, mas nunca teve claro como fa-
um Imposto. zer essa cobrança. E tampouco ficou clara a maneira

Portanto, em nada isso vai atenuar essa crItica, dessa cobrança, na reunião do dia 13 de dezembro,
que me parece a base de toda essa alteração, que é o quando foi apresentada a idéia do IME Dissemos na
fato de transformar-se o produto importado, competi- ocasião que para a hipótese de o IMF eventualmente
tivamente, privilegiado no mercardo interno. poder ser objeto de discussão - porque não é uma

Pergunto: como é que isso está sendo discutido discussão fácil na Comissão, onde há vários Deputa-
na Comissão? dos que têm uma visão contrária ao IMF -, há duas

O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - Hoje, pré-condições para podermos começar a conversar
talvez seja uma questão mais... Certamente o nobre sobre esse assunto. Primeiro, haver a garantia de
Deputado Marcos Cintra sabe o ponto... que constitucionalmente haverá dedutibilidade de ou-

O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - Nobre tros imposto. Então se pago um imposto "xis", posso
Deputado, o que temo é que estejamos fazendo um creditar-me do imposto pago a trtulo do IMF na co-
grande cavalo de batalha num ponto que efetivamen- brança desse imposto, ou seja, posso abater. Então,
te não é essencial, se o objetivo da Comissao, que isso já foi acertado. Colocaram nesse texto, constitu-
está ar representado pela Mesa, é o de fazer com que cionalmente, a possibilidade do abatimento de todo o
o produto nacional tenha ganho de competitividade IMF recolhido.
relativamente ao produto importado. Parece-me que O outro ponto que assinalamos foi no sentido de
essa batalha toda em nada altera esse fato. que nao dá para deixar o IMF sem um limite superior.

O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - Tenho Imaginávamos - e ainda imaginamos - que esse IMF
a impressão de que há uma diferença. Hoje, se paga- talvez devesse ter o limite superior fixado na Constitu-
mos, por exemplo, 3% numa Cofins, por exemplo, ição. O que o Governo argumenta é que aceita o limi-
num produto importado, paga-se uma vez 3%. te superior, mas preferiria que isso nao ficasse em lei

Vamos supor um produto qualquer: compro um ordinária nem em Constitui?â~' ficasse em lei com-
produto importado e pago uma vez 3%. Mas se eu for plementar. E o argumento pnnclpal, com alguma dose
produzir internamente, o fato de os componentes se- de razã? é o de que, na ~erdade, está-se fazendo
rem faturados por empresas diferentes, até eventual- uma ~éne de m~danças, deIxando outras para serem
mente a montadora, esses 3% significam, no produto defimdas por lei complement~r, como as ali~uotas. E
final, um número, com absoluta certeza, superior a por que nao, .n~sse caso, deixar para a lei comple-
3%. Então, tenho uma hipótese em que o produto im- ~entar esse limite? É uma postura razoável...
portado é exatamente igual a 3% e o produto nacio- O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Deputa-
nal, com algumas etapas, certamente mais do que do Kandir, gostaria de uma explicação, antes que V.
3%. Se torno essa contribuiçao não-cumulativa, vou Ex& continue. O IMF seria uma receita totalmente do
aplicar sobre cada um dos elos da bases, sobre cada Governo Federal e, portanto, compensável com todos
segmento de base, só 3%. Na verdade, o número os tributos federais?
será diferente. Vamos supor que sejam 5%.. Cobro O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - Com
5% sobre a primeira parte da produção, 5% sobre a impostos e contribuições federais. Ou seja, o IMF po-



-:Janeiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPlITADOS Quinta·feira 13 01695

deria ser usado para abater o pagamento de todo e mos que a fixação da allquota seja feita por meio de
qualquer imposto ou contribuição federal. lei complementar, teremos o quorum reduzido de

Como eu dizia, a aceitação do limite superior foi 308 para 257 Deputados.
um passo, mas determinou-se que esse limite seja O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - Agora,
definido em lei complementar. Esta é uma questão nesse texto do Governo eu não achei o IMF.
que esta Comissão precisa avaliar: cravar já na Cons- O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-
tituição um valor ou deixar para a lei complementar. gotto) _ Está aqui.

(Não identificado) - No caso de o aceitarmos. (Não identificado) _ Está na pág. 3.
O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - Sim,

no caso de a Comissão aceitar o IMF. (Não identificado) - Está no topo da pág. 4.
Existiu uma idéia, durante a conversa, se me O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA - Sr. Pre-

permitem fazer a observação, quando o Deputado sidente, pelo que entendi, o Deputado Antonio Kandir
Antonio Parocci comentou que, nessa hipótese, se querque se faça um levantamento neste momento da
eventualmente discutir-se a lei complementar, então, tendência da Comissão.
a exemplo do que acontece com outros tributos, se O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - Não,
estabeleceria que entre o fim da CPMF, que é em ju- eu só queria saber se alguém gostaria de pronunci-
nho de 2002, até eventualmente a lei complementar ar-se sobre essa questão, mas podemos ir para o ter-
ser definida, já se colocaria um limite superior transi- ceiro ponto.
tório '- vamos dizer assim - para esse IME Essa é O SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI - Eu
uma formulação que foi abordada. Mas esse é um gostaria de fazer uma observação sobre essa ques-
ponto sobre o qual eu, pelo menos, não tenho uma tão do rMF, um pouco na linha do que o Relator, o De-
opinião formada. Acho que é importante a dedutibili- putado Mussa Demes, tem defendido na Comissão.
dade ficar clara e haver um limite. Entendo que o Primeiro, o Governo ao cabo da discussão do rMF
rumo dessa conversa aqui, muitas vezes, caminha na não quer fixar na Constituição o limite máximo de all-
idéia de um limite constitucional, mas esse seria um quotas, embora sempre tivesse dito que admitiria que
ponto importante para debatermos, a fim de formar houvesse um limite. Na medida em que esse limite
uma opinião sobre essa matéria. não é estabelecido, a preocupação que particular-

Primeiro, é preciso saber se aceitamos essa mente tenho é a de que a sociedade leia que o IMF
idéia, em principio. Foi feita uma enquête e até pediria vai ser, como tem sido na prática, utilizado para resol-
aqui o socorro do Deputado Luiz Salomão que, se ver problemas de ajuste. Na medida em que o Gover-
não me engano, coordenou essa avaliação sobre o no passa a utilizar o IMF para resolver problemas de
interesse da Comissão nesta matéria. Não me lembro ajuste fiscal, ele cria um imposto com efeito nocivo à
dos números, mas me parece que alguma coisa como economia e com alto valor. Acho que isso é negativo
mais que dois terços da Comissão caminhava nessa para a reforma.
direção. Então seria bom ouvir o que as pessoas Todo mundo sabe _ já disso isso várias vezes _
acham: se esse limite já deveria ser constitucional, ou que sou contrário ao imposto, mas acho que deverla-
se deveria ficar para a lei complementar, com as van- mos trabalhar com a formulação de um limite transitó-
tagens e desvantagens que isso traz. rio do imposto, caso não se tenha acordo para um Ii-

(Não identificado) - O outro ponto, qual é? mite definitivo na Constituição.

O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - O ou- Um outro assunto que, particularmente, não en-
tro ponto é o IVA, sobre o que falarei mais longamen- tendo muito é o seguinte: se for criado o IMF, por que
te. Mas sugiro que troquemos rapidamente algumas ser compensado? Pode-se argumentar que o IMF
idéias sobre o IME não tem função arrecadatória, tem função mais fisca-

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Ainda Iizat6ria. Função fiscalizatória já resolvemos nesta
sobre o IMF, pediria permissão, nobre Deputado Comissão Especial, quando aprovamos o sigilo ban-
Antonio Kandir, para lembrar um detalhe que também cário. A autoridade fiscal vai ter à sua disposição a
acho relevante e significativo. Sei que a maioria da possibilidade de quebra do sigilo bancário.
Comissão se inclina pela aceitação do IMF com com- O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO _ Mas ar é
pensação. Sinto isso dentro do grupo, embora eu te-
nha uma opinião diferente. Mas lembro àqueles que para investigar, nobre Deputado.
têm opinião igual à minha que e,le não deveria ser in- O SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI
cluido no texto, porque no momento em que admitir- Como?
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O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - AI, é O SR. DEPUTADO ~.IlARCOS CINTRA - Tem
para investigar, não para identificar. que haver o mecanismo.

O SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI- Sim, O SR. DEPUTADO íUJTOi\110 PALOCel - Na
mas não há motivo para ele... . medida em que você tem a compensação e não tem

O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - Uma coi- mecanismo de proteção ao pequeno, a compensação
sa serve para identificar o sonegador e a outra é para vai ter efeito regressivo no imposto. Então, teria que
comprovar que ele é sonegador. São instrumentos di- ter um mecanismo de compensação na regulamenta-
ferentes. ção. Eu queria levantar essa hipótese, senão corre-

o SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI- Sim, mos o risco de, primeiro, criar um imposto que eu,
mas na minha maneira de ver, Deputado... particularmente, acho muito negativo para a reforma,

O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR _ E tem a mas submeto-me à opinião da maioria. Em segundo
lugar, não podemos ter um imposto que tenha esse

cobrança do informal, que é um dado novo. tipo de efeito regressivo como esse pode vir a ter.
O SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI - Na Acho que devemos procurar, na negociação, incluir

minha maneira de ver, o imposto não deve ter o cará- um mecanismo para evitar esse efeito.
ter fiscalizatório. Fiscalização é atribuição da Receita O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA _ Eu 90S-

Federal, não do imposto. taria de ouvir a opinião do Deputado Marcos Cintra
Segundo, quando se estabelece o mecanismo sobre essa questão especIfica que o Deputado Kan-

da compensação, ele passa a ser um imposto regres- dir levantou, da conveniência de se inscrever ou não
sivo. Esse é um fato do qual ninguém me convenceu no texto constitucional um limite para o IMF.
do contrário. Na medida em que você compensa... O SR. DEPUTADO MARCOS CIfIolTRA _ De-

(Não identificado) - Por quê? putado Sampaio Dória, eu sou contrário a esse Iimi-
O SR. DEPUTADO ANTONIO PAlOCCI - te, até porque eu acho que esse deva ser o imposto

Quem não paga, por exemplo, não compensa. Por- básico da economia. Eu acho que deva ser o imposto
tanto, para essa empresa ou para esse cidadão ele que poderia ser altamente arrecadat6rio e não sim-
tem efeito regressivo. plesmente regulatório, na medida em que pode até

O SR. DEPUTADO SilVIO TORRES - Mas já substituir outros tributos. Agora, eu acho que é uma
existem maneiras de compensar quem não paga. questão da vontade do freguês, exclusivamente. Eu
Aliás, a CPMF hoje já prevê isso. Você dá um descon- acho que é um absurdo colocar-se na Constituição
to no INSS ou em um outro tributo para aqueles que um teto, um limite que engesse a economia. Acho que
ganham menos. uma lei complementar, na medida em que exige um

O SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI- Sim, rito especIfico para a sua aprovação, já estabelece
mas isso não está escrito aI. Se for posto esse meca- uma limitação a essa fúria arrecadatória que o Gover-
. I . ê no, eventualmente, poderia tentar, a partir da práticanrsmo, a Sim, voc ...

O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO _ Não en- desse tributo. Agora, parece-me que seria um caso
tendi por que o Deputado acha que é regressivo. sui generii~colocar-se alfquotas, valores numéricos,

na Constituição. Eu nunca vi isso.
O SR. DEPUTADO MUSSA DErJlES - Como fi- O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR _ Sr. Pre-

caria, por exemplo, a compensação das pessoas flsi-
cas que estão abaixo do limite de isenção do Imposto sidente, eu queria perguntar à Mesa Diretora, que

tem participado dessas reuniões, se em algum mo-
~. de Renda? Não têm como compensar. mento foi falado no IMF como substituição de outro

O SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI - imposto. Eu tenho interesse especificamente nisso,
Quem não paga nao tem como compensar. porque eu tenho uma proposta para que o IMF substi-
. (Não Identificado) - A alfquota do INSS hoje é tua a contribuição patronal e assim diminuam as con-

mais baixa para quem ganha... tribuições sociais. O Relator tinha criado uma outra
O SR. DEPUTADO MAR.COS CINTAA - Como contribuição para isso, mas eu gostaria de saber, es-

se faz hoje com o pagamento de aposentadorias do pecificamente, se foi discutida a destinação do IMF
INSS. O Governo deposita o valor que é retirado a para substituir algum tipo de tributo hoje existente.
Utulo de CPMF. Pode perfeitamente ser compensado. O SR. DEPUTADO Ai~TONIO KANDIR - Sr.
Já é feito, aliás. Presidente, permita-me um esclarecimento. Se o tex-

O SR. DEPUTADO ANTONIO PAlOCCI- Sim, to diz: o IMF pode ser jogado a crédito com relação a
mas então tem que haver um mecanismo desse. qualquer imposto ou contribuição...



O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - Eu é
que estou lendo na aHnea errada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Continuando, diz o texto:,
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O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - Ar ele ... terá aUquota máxima fixada em lei
nã~ substitui, ele compensa. É diferente. É outra complementar.

coisa. Esta é a discussão: a alfquota deve ficar para a
O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - Cal- lei complementar ou deve haver aHquota na Constitui-

ma. Eu sO estou dizendo que se o texto diz imposto ou ção?
contribuição, você pode pegar tudo o que você reco- Deputado Fetter Júnior, eu já recebi pleitos de
Iher de imposto, de IMF, e jogar a crédito contra a con- várias entidades na direção de ter o IMF substituindo
tribuição patronal. a contribuição para a previdência. O Deputado Kandir

O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - Mas disse que realmente há a possibilidade de a contribui-
continuá a burocracia dos dois impostos. Eu tenho ção para a previdência ser compensada através do
que fazer a declaração da contribuição patronal, eu IMF pago, mas existe essa dificuldade de toda a buro-
tenho que fazer a declaração... cracia e tal. Não houve essa discussão por uma ra-

O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - É ver- zão: o próprio Governo, quando levantou o tema IMF,
dade, mas eu... disse que o IMF funcionaria mais como um imposto

O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - Não di- para atingir a economia informal e um imposto para
minuiu a burocracia. Ele apenas compensou o des- funcionar como instrumento para atacar a sonegação
conto. do que como imposto arrecadador. Isso foi dito pelo

O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - Certo. Governo, por intermédio da Receita Federal. Repito:
O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR _ A per- o Governo disse que o IMF funcionaria como um tri

buto que permitiria o enfrentamento do problema da
gunta é se em algum momento houve a possibilidade informalidade e também instrumentalizaria a Receita
de substituir e não apenas de compensar.

Federal. Por isso, Deputado Fetter Júnior, o próprio
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri- Governo Federal não falava no IMF naquele momen-

gotto) - Permitam-me responder ao Deputado Fetter to, quando começou a discussão, como um tributo ar-
Júnior, que primeiro levantou onde estava no texto do recadatório.
Governo a questão do IME É no inciso VI, que trata

Para essa proposta de substituir a contribuição
da movimentação e transmissão de valores. Mas o do empregador pelo Imposto de Movimentação Fi-
que mudou e o que ficou claro? Está aqui: o § 6° diz o nanceira a grande resistência se deve ao fato de que
seguinte: na mesa de negociação não está a Previdência Soci-

O montante pago a trtulo do imposto ai, mas a Receita Federal.
previsto no inciso VI: Eu cheguei a propor que alguns colegas da Co-

I - será compensado com outros im- missão fossem à Previdência Social tentar conversar
postos ou contribuições federais, até o limite sobre essa possibilidade, porque na mesa de negoci-
do valor devido relativo a esses impostos ou ação estão o Ministério da Fazenda, a Receita Fede-
contribuições, na forma da lei. ral, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Co-

O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - Não, mércio, o Ministério de Minas e Energia, o Secretário
mas o trtulo é inciso IV, e V. EXS está falando do inciso Amaury Bier (ok) e não está a Previdência Social.
VI, ou o texto está errado. Então, ar nós temos um problema. Essa discussão

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri- deveria se dar mais com a Previdência do que com a
gotto) - Não, é inciso VI. Fazenda. E eu acho que os colegas que puderem fa-

O SR. DEPUTADO FETTERJÚNIOR-Ah, está zer um contato com o Ministro da Previdência, tentan-
lá embaixo. do ainda ver esta possibilidade - temos ainda um cur

to espaço de tempo para isso - não custa fazer. O
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri- problema é que Previdência Social e não Fazenda.

gotto) - Está muito claro: O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - Sr.

O montante pago a titulo do imposto Presidente, eu queria só fazer uma observação. Eu
previsto... ouvi aqui nas suas palavras agora um dos maiores

absurdos, coisa que realmente me deixa estupefato,
no sentido de que se pretende criar um imposto com
fins de fiscalização do contribuinte. Eu sou um dos
maiores defensores do Imposto sobre Movimentação
Financeira, como é público e notório, mas eu o defen-
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do como imposto essencialmente arrecadat6rio, in- comp:snsalção com outros tributos, o que acho que é
clusive com a capacidade que tem de reduzir a sone- uma conquista, uma vitória da Comissálo. Não sei se
gação, de atingir a economia informal, de reduzir 8l serial possivel essa não-individualização a, ao mesmo
evasão de tributos, mas nunca, jamais, como imposto tempo, essa compensação. Imagino que não.
com fins de fiscalização. Portanto, eu recomendo - e O ~R.. DEPUTADO rulARCOS CIiX.lTRA - Acho
acredito que esteja até falando em nome de toda êl que essa individualização...
Comissão - que a Mesa, nessas discussões, coloque (Intervenção Inaudlvel.)
como condição sine qua non, inclusive para a ado-
ção do IMF, que haja especificamente alguma forma O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Ar seria
de se evitar que esse tributo ou a sua arrecadação se- uma derrota. Se não individualizarmos, perdemos na-
jam usados com fins de fiscalização, como, aliás, já quilo que conquistamos, que é o IMF compensado.
foi objeto de um debate muito intenso há um ano ou O SR.. DEPUTADO 1b1ARCOS CI~-JTRA - Abso-
um ano e meio atrás. Aparentemente, a Receita levou lutamente, porque são dados colocados à disposição
a melhor, mas me parece que nós deveriamos colo- do contribuinte. É uma opç§jo desse contribuinte utili-
car como condição - repito - sine qua non, para a zar ou náo esse crédito.
aprovação desse tributo, a garantia de que ele ou o O SR. DEPUTADO EDUARDO PAE$ - Mas ai
produto de sua arrecadação não sejam utilizados a Receita tem que saber se...
como mecanismo de intrusão da fiscalizaçêo nos ne- O SR. DEPUTADO ~jlARCOS CI\'\lTRA - Não,
gócios privados das empresas. nao é necessário.

O SR.. DEPUTADO MUSSA DEMES - Sr. Presi- (Não identificado) -1I11as e Sl economia informal?
dente, eu também gostaria de me manifestara respei- O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Tudo
to disso. Eu tenho a mesma posição do PT e do Depu- bem, mas se o contribuinte utilizar esse crédito, a Re-
tado Marcos Cintra em relação a isso. Todo mundo ceita tem que saber.
sabe que eu nao defendo a inclusão do IMF, e isso já
ficou bem claro ao apresentaro meu substitutivo, mas O SR. PRESIDEiX.lTE (Deputado Germano Ri-
se ele tiver que ser efetivamente incluido, eu gostaria gotto) - Dei){arei lã palavra à disposição do Deputado
que ele o fosse nas mesmas condições que defen- José Militão e, depois, do Deputado Luiz Salomão.
dem o Deputado Marcos Cintra e o Deputado Antonio O SR. DEPUTADO JOSÉ íbllLlTAo - Sr. Presi-
Palocci, para efeito de arrecadação e nunca para per- dente, queria lembrar o seguinte: parece-me que o
mitir que a Receita Federal, por via obllqua, venha a Secretário Everardo Maciel, quando esteve aqui, dis-
utilizar esse instrumento para formar um grande ban- se que 40% de todo o IMF cobrado não tem origem
co de dados que, na maioria das vezes, s6 vai servir conhecida. Acredito que a Receita está tentando 10-
para constranger contribuintes que estão pagamento calizar essa economia informal. Agora, se a empresa
corretamente seus tributos. pretende deduzir aquilo que pagou de IMF, evidente-

O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR _ O PPB mente ela tem que ter um comprovante daquilo que
está com V. Exa, Sr. Relator. pagou. Ela tem que apresentar e contabilizar isso.

O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA _ Sr._ O SR. DEPUTADO ~01USSi\ DE~jlES - Mas, De-
Presidente, Sr. Relator, eu queria deixar uma suges! putado Milita0, se ele identificou 40% de origem des-
tão. Isso é absolutamente factivel, na medida em qúe conhecida e não foi buscar esse dinheiro, o que é que
se estabeleça que o produto da arrecadação do1MF ele está fazendo?
não seja individualizado pelo sistema ~~ancãfío. O que O SR. DEPUTADO JOSÉ ~JlILlTÃO - Talvez ele
precisa ;ser feito ê uma fiscali~ão muito intensa nos não tenha autorização para isso.
CPD dos grandes bancos,~no sentido de se ter certe- O SR. DEPUTADO ~J1USSA DE~ES - Se ele
za de que a allÇjuota de 0,38% incide sobre os débitos identificou 40% de arrecadação e nao foi atrás desse
bancários, sém a individualização dessa contribui- pessoal ou não conseguiu fazer qualquer alto de in-
ção. fração em cima disso...

, (/Vão identificado) - Eu quero dizer que penso O SR. DEPUTADO JOSÉ ~J1ILlTAo - Mas é
exatamente o inverso disso tudo. economia informal. Ninguém está brigando a troco de

O $ft. DEPUTADO EDUARDO PAES - Deputa- economia informall. Isso é economia de contrabando,
do Marcos Cintra, V. Exa me permite um aparte? Na economia de narcotráfico...
proposta do IMF apresentada pelo Ministério da Fa- O SR. DEPUTADO llilUSSA DE~J1ES - Dá para
zenda. segundo me parece, existe ,a possibilidade de entender 40% dessa maneira? Como o sujeito é des-
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conhecido, se tem que ter CPF e endereço? Como (Não identificado) - Mas o Deputado Luiz
não achou o sujeito? Salomão coordenou uma reunião informal...

O SR. DEPUTADO JOSÉ MILlTÃO - Mas é a O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - V. Exa
economia laranja que existe no Pais. tem razão. Não vamos aprofundar mais isso. Retiro o

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES _ Não. que disse.
Essa história dos 40% não convence a ninguém. (Não identificado) - Deputado Luiz Salomão,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri- qual foi o resultado? _
gotto) - Com a palavra o Deputado Luiz Salomão. .O SR. ~EPUTADO L~IZ SALOMAO - Acho

_ que ISSO não Importa. Não fOI votado. Mas acho que
. O SR. DEPUTADO. LUIZ SALOMA~ - Sr. Pre- esta discussão é irrelevante. Eu acho que o imposto

s~dente, acho ~ue esta dls~uss.ão de ménto sobre as deve ter a função fiscalizatória, outro acha que não
vlrt~des. e de~elt?s do It:AF Já fOI travada ao longo d~s deve, mas são pontos de vista que vamos decidir no
audiênCias publicas. Discordo do Deputado AntOniO voto. Por isso proponho avançarmos na discussão
Palocci quando diz qu~ o impos~o é regressi~o. Acho O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-
que o Deputado AntOniO Paloccl está excesslvamen- gotto) _ Peço ao Deputado Antonio Kandir que apre-
te preocupado com os pobres neste caso, porq~e ou sente o terceiro ponto o IVA.
pobre não paga o IMF, por não ter conta bancána - é . '
a situação da maioria dos pobres -, ou aqueles que (Intervençlio maudlve/.) .
pagam, que têm renda baixa, vão pagar 0,1, 0,2. O SR. PRESIDENTE (Depu~do Germano RI-
Quem ganha trezentos reais paga trinta centavos na ~o~o) - Da UVA, .do IVA, enfim, d? Impo~t~ que subs-
sua movimentação. Não é isso que vai tornar injusto o tItUlO IPI. Qual fOI o avanço e quais as dUVidas que se
sistema tributário do Pais, ao contrário. O que toma tem com relação ao IVA?
injusto o sistema tributário do Pais é que os que ga- (Intervençao inaudlvel.)
nham muito não pagam imposto. Enão pagam impos- O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-
to porcausa dos milhares de artiflcios que são empre- gotto) - Agora é o Imposto sobre Bens e Serviços.
gados em bancos de dados precários, como é o caso O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - O
do cadastro de contribuintes. Há milhares de contas Presidente Germano Rigotto deve ter dito lá que real-
fantasmas, aceitas pelos bancos, sem nenhuma veri- mente está empenhado, com todo o seu vigor, em en-
ficação. O sujeito declara um CPF falso e assim exis- cerrar os trabalhos da Comissão até o dia 14 de feve-
tem milhares de contas nessa situação. reiro, com votação ou da emenda aglutinativa ou dos

Respeito o ponto de vista do Deputado Mussa destaques. En~ão está convidando a todos para a fes-
Demes, que já se expressou. Já tivemos um debate ta do IVA no dia 15.
acirrado aqui sobre isso. Respeito também o Deputa- (Não identificado) - Não, é da uva.
do Marcos Cintra, mas creio que esses pontos de vis- O SR. DEPUTADO EDUARDO·PAES - Mas vai
ta são vencidos na Comissão. Acho que a Comissão levar a misse da uva, que é amiga dele.
acredita que a carga tributária que queremos reduzir O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-
é elevada exatamente porque há um nlvel excessivo gotto) - Não é mais IVA, é IBS -Imposto sobre Bens e
de sonegação no Pars. Serviços.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Lembro Deputado Antonio Kandlr com a palavra.
ao Deputado Luiz Salomão que este destaque não foi O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - Re-
votado ainda. lembrando, no dia 3 de dezembro, a proposta do Go-

O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - Estou di- vemo era ter o IPI sele~lvo, que poderia ser cobrado
zendo que acho que... monofasicamente. Essa era uma hipótese levantada

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES _ Anteci- pelo Governo. Discutimos: dissemos qu~ era impor-
par o resultado é preocupante. tante haver, n.a competência federal, um 1":,~OStO se-

_ melhante ao Imposto estadual, para permItir a clara
O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMAO - V. Exa harmonização desse tributo.

tem razão. Peço aos dois articuladores da
O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Não sei não-compensação do IMF que deixem a articulação

se a maioria silenciosa aqui está apoiando. para depois, pois estão me atrapalhando.
O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - V. Ex- A proposta aprovada nesta Comissão era de um

tem razão. IVA compartilhado, ou seja, um imposto só, com duas
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allquotas. Era uma solução superior, em funçi:io da blema para os Estados. Quando se estabelece que
simplificação. Os Estados pediram para fazer a se- nos Estados o imposto é sobre circulação de merca-
gregação dos dois impostos, dois IVA: o IVA federal e dorias e na União é sobre bens e serviços e não se
o IVA estadual. estabelece que esse bem poderá ter a mesma base

O Governo Federal, interessado numa cobran- imponfvel que aquela, o constitucionalista não tem a
ça em algumas bases selecionadas, preferia ter o IPI. menor dúvida: se ele silenciou em relação a essa aqui
o que obviamente levaria - e pode ainda acontecer - e só disse que lá é circulação, então isso pode ser
a um impasse com os Governos Estaduais, na medi- tudo, menos a circulação de mercadorias e serviços.
da em que quisessem selecionar algumas bases no- Então, essa formulação não atende àquilo que
vaso Sempre defendemos que o importante era haver foi estabelecido na conversa, que foi clara: temos que
duas bases idênticas para esse imposto. ter um imposto, uma formulação onde a hipótese do

A formulação que o Governo Federal fez foi uma imposto de valor adicionado esteja clara, porque que-
formulação - quero dar alguns informes sobre esse remos a máxima homogeneização possfvel.
texto que os senhores acabaram de receber - na qual O SR. DEPUTADO MARCOS ClttJTRA - Depu-
já dizramos ontem ver problemas, pela maneira como tado Kandir, gostaria de um esclarecimento.
foi apresentada. O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - Per-

Na página 3, na competência da Unii:io, foi cria- mita-me concluir esse informe, antes que gere uma
do o inciso IV, o Imposto sobre Bens e Serviços - não confusão.
estou defendendo isso, já vou dizer quais são as crfti- Isto foi aceito na mesa. Quero usar bem as pala-
cas -: e qual é a intenção do Ministério da Fazenda? vras, porque na verdade até conversei hoje com o Mi-
Por não ter condições de decidir agora se quer o IVA nistério da Fazenda, para dizer a eles que eles nos
ou só algumas partes dele, o Governo quer fazer uma mandaram uma slntese que não corresponde à nos-
formulação muito geral para, na lei complementar, es- sa conversa de ontem. Quis alertá-los, porque tfnha-
pecificar se quer o IVA ou outro. mos uma reunião da Comissão. Então, pediram-me

A formulação feita pelo Secretário da Receita é para informar o que aconteceu.
no sentido de criar um imposto sobre bens e serviços. Quando argumentamos juridicamente esse pro-
Isso é perigosfssimo. Entendo o que é um imposto so- blema, eles em princIpio concordaram e disseram
bre a circulação de mercadorias, o que é o imposto que iriam pegar a definição do 155 e se de fato existis-
sobre o valor adicionado. Agora, o que é um imposto se aquele problema jurfdico que estava sendo alega-
sobre bens e serviços? do, iriam importar aquela redação para cá.

Permitam-me um par;:ntese para dizer que vejo Também para dar toda a informação, no caso do
aqui o entusiasmo do nosso amigo do PT, Deputado 154, inciso 11, b, esse Imposto sobre Circulação de
Ricardo Berzoini, animado com a possibilidade de ter Mercadorias e Serviços incidirá também sobre - pág.
um imposto de solidariedade sobre geladeiras, televi- 3, dos Estados - a exploração com ou sem cessão de
sores, tudo. Raras vezes vi o Deputado Ricardo Ber- direitos de bens corpóreos ou incorpóreos, que asse-
zoini com o sorriso tão aberto como agora, depois que gurem a fruição ou criem utilidades por meios eletrô-
ouviu essa formulação. nicos ou quaisquer outros. Ou seja, boa parte da eli-

O SR. DEPU .:\00 GERSON PERES - O PT são fiscal decorre do fatú de haver contestação sobre
não está querendo gelar nada mais; quer ac~bar com determinadas cobranças que se querem fazer sobre
a pobreza de quem guarda comida na geladeira. direitos ou sobre, por exemplo - o que no futuro certa-

O SR. DEPUTADO ~JCARDO BERZOINI- De- mente será cada vez mais importante -, a obtenção
putado Antonio Kandir, ã minha preocupação é que- de valor por transmissão eletrônica.
rer cobrar imposto sobre o gelo e não sobre a geladei- Enti:io, foi dito na mesa ontem que se juridica-
ra. mente o nosso argumento estiver correto, eles vão

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Ni:io foi importar esse redaçi:io. Eles só não colocaram neste
explicitada a menor intenção a esse respeito? papel que estamos distribuindo hoje porque eles,

O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - Não, também na mesa, no final, disseram que ainda tinham
já fizemos a observação e dissemos mais ainda, que dúvidas sobre se essas pendências jurldicas que e5-
essa formulação não parece em princIpio adequada e távamos levantando sustentavam-se ou não. Mas me
da maneira como está apresentada - consultamos al- foi assegurado pelo Secretário Amaury Bier.que se ao
guns constitucionalistas -, junto com o Imposto sobre consultarem os técnicos não houver essa confirma-
Circulação de Mercadorias e Serviços, cria um pro- ção jurfdica, eles vão solucionar isso. Pessoalmente
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não tenho a menor dúvida sobre esse problema, e o IVA. Não existe nenhuma palavra do Governo Fe-
muitos concordaram comigo no momento que fiz deraI no sentido de concordar com o IVA. O Governo
essa afirmação. Se se diz que uma base imponlvel é disse que concorda conosco em que a formulação
essa e aqui não diz, é claro que excluiu essa. Para que eles estão querendo é uma formulação que tem
mim isso é o óbvio ululante. Mas vamos esperar eles que dar abertura para o IVA, mas não estamos con-
definirem que estão de acordo, porque ai eles vão im- cordando com isso.
portar isso. O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri- gotto) - Deputado Marcos Cintra, o Deputado Antonio
gotto) - Deputado Antonio Kandir, além disso a im- Kandir está dizendo que a formulação pode permitir
portação não é tão fácil assim, porque na verdade a um IVA amplo ou um IVA restrito. Isso é o que significa
importação resolve um problema e cria outro, que vai a segregação. Pode-se simplesmente ter uma espé-
surgir na quinta-feira, quando os Estados vão dizer... cie de seletivo como base desse tributo, sobre alguns

(Intervenção inaudfvel.) tributos, como pode-se ter um IVA com a mesma base
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri- de incidência que tem nos Estados.

gotto) - É, mas no fundo tem a ver com isso também, A proposta Mussa Demes que aprovamos aqui
porque importar o texto... é um IVA com duas allquotas, uma alfquota federal e

O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - Estou outra estadual.
relatando a posição da União, não estou entrando na O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - Mas
discussão sobre o ponto dos Estados. Permita-me com diferenças operacionais significativas. Nas ope-
esclarecer bem, porque não pode haver dúvida com rações interestaduais só incide a alfquota federal, não
relação a isso. O compromisso da União é: se houver a estadual.
essa pendência jurldica eles aceitam a importação do O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-
texto. Outra coisa é a polêmica que pode surgir em gotto) - Deputado Marcos Cintra, as duas alfquotas
função de outras questões que vou relatar aqui. Não do IVA recairiam sobre a mesma base. Um IVA fede-
pode é haver dúvidas com relação ao que foi negocia- ral e um IVA estadual poderá recair sobre a mesma
do e reafirmado hoje no Ministério da Fazenda. base como poderá recair sobre uma base como V.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri- Exa disse muito bem, restrita, excludente.
gotto) - É preciso frisar a questão dos Estados, que O fato é que os Estados vão reclamar- e o De-
tem a ver com essa importação do texto. putado Antonio Kandir vai falar sobre isso -, porque

O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - Um eles não querem concorrência da União com energia,
esclarecimento, Deputado. Entendo essa discussão telecomunicações, combustrvel. ..
jurldica, acredito ser ela extremamente importante, O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - Ou
mas vamos à discussão econômica, ao fundamental. seja, só incidiria o Imposto sobre Bens e Serviços
O acordo aparentemente selado verbalmente, porém nessas bases e não o ICM estadual.
não consubstanciado neste texto é no sentido de que O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-
haverá dois IVA: um IVA federal, chamado de Imposto gotto) - Essa questão, Deputado Marcos Cintra, é
sobre Bens e Serviços, e um IVA estadual. São dois que está sendo discutida.
tributos que incidirão sobre a mesma base. Esse é o O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - Perfei-
entendimento ou haverá bases segregadas, haverá a to. Mas a minha pergunta não é essa. Quero saber se
base do tributo federal e a base do tributo estadual? a Comissão está apresentando como desejo que

Segunda questão que gostaria de saber: existam dois IVA, um federal e um estadual, com a
O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - Não mesma base, um mesmo tributo, com administrações

_----Quer que esclareça já essa? separadas, com alfquotas diferenciadas. Os dois tri-
O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - Pois butos incidirão sobre operações internas e interesta-

A duais. É como o IPI. O IPI é um IVA, é um imposto so-naO.
O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR _ A bre valor agregado também. Muitas vezes ele incide

idéia de que é preciso ter um Imposto sobre Valor cumulativamente ao ICMS.
Agregado ao invés de IPI ,é um posicionamento nos- O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - Eu di-
so. O posicionamento form~1 da bancada do Governo ria que...
é no sentido de perseguir uma formulação geral que O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Com o
dê possibilidade de uma formulação particular, que é intuito de contribuir para o debate, peço a todos que



é?

O SR. DEPUTADO GERSON PERES - É o séti
mo?

O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - Não
sei exatamente o número. Deve ser o sétimo.

O SR. DEPUTADO GERSON-PERES - (Inter
vençlJo inaudfvel.) Está certo no papel. Agora, quero
saber se vai dar certo lá fora.

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Depu
tado Kandir, estamos quase na hora da Ordem do Dia.
Queria ver se consegufamos avançar. Objetivamente,
queria abordar novamente a questão levantada pelo
Deputado Marcos Cintra.
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leiam o último item na pág. 13 da proposta do Gover- Desde que as contribuições sarram do IVA -
no, onde ele manifesta expressamente a intenção de porque na proposta do Deputado Mussa Demes o IVA
cobrar esse imposto sobre combustrveis lubrifican- federal incluiria as contribuições - e serão cobradas
tes, energia elétrica, minerais "e telecomu~icações. separadamente, no que difere o IVA federal agora

Na última página do documento do Governo que proposto do IPI? Qual seria a diferença? Não conse-
vocês têm. Aliás, na proposta dos Estados. Fica revo- gui c~;)tar isso.
gado a partir do (ininteligfvel) o § 3° Não, desculpem, O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - O IVA
não é o que estava pensando. Eu estava pensando federal incidiria sobre todos os bens e serviços, ou
que era a proposta da União, mas não é. Façam de seja, não seria restrito à indústria. Seria sobre a cir-
conta que eu não disse nada. culação de mercadorias e serviços, amplo. Então, é

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES _ Depu- uma base mais ampla, é uma base semelhante à
tado Kandir, acho que é importante continuar... base dos Estados. Agora, incorporando também os

O SR. DEPUTADO GERSON PERES _ O serviços.
Governo já deixou claro o que ele quer? Estamos dis- O IPI se restringiria s6 à indústria, o que seria
cutindo aqui com base em dúvidas, em incertezas, muito ruim. Por exemplo, vamos supor - espero que
sobre situações que vão ocorrer ou não. 56 queria me não ocorra - uma nova crise internacional e que, por
tranqüilizar. Queria perguntar a V. ExS se o Governo alguma razão, não seja possrvel dirninuir os gastos e
nessas conversações, já definiu o que ele quer par~ seja preciso aumentar a receita do Governo Federal.
tirar daqui o que fizemos e acrescentar o que ele de- Se você tiver uma base extremamente restrita, e se
seja, a fim de que possamos emitir opinião. Senão es- for ainda de produtos industriais, em um contexto de
tamos perdendo tempo. Não sei o que o Governo crise internacional, você vai aumentar as alrquotas
quer. Pode querer tirar um artigo que o Mussa Demes daqueles produtos transacionáveis. Quanto menor a
pOs e inserir um outro com a sua idéia. Ar teremos de base, maioro aumento de alfquota que você vai fazer.
opinar. Então, numa crise internacional, provavelmente

O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR _ Depu- ficarfamos em uma situaçao muito mais vulnerável se
tado Gerson Peres, talvez V. ExS não tenha a informa- tivéssemos uma base restrita ao invés de termos uma
ção completa em função de não estar presente no inf- base ampla. Posso aumentar de uma maneira mais
cio da reunião. Quero lembrar que o Governo tem ex- bem distribufda e principalmente não concentrada
plicitou claramente suas posições em duas oportuni- nos produtos comercializáveis. Com isso, a minha Ii-
dades. Primeiro, no dia 13 de dezembro, e V. ExS es- quidez internacional melhora.
tava presente à reunião, quando recebeu um primeiro Estou defendendo enfaticamente, com a minha
texto. Lembra-se disso? O texto definia a posição do tranqüilidade natural, que seja um imposto de base
Governo. Consideramos aquilo insatisfatório e discu- ampla. Acho absolutamente irresponsável por parte
timos. V. ExS deve estar recebendo, se não já rece- desta Comissão admitirmos a hip6tese de um impos-
beu, novamente a posição do Governo Federal, por to de base restrita. É isso que estou querendo dizer.
escrito, já modificada em relação à posição anterior. O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - Posso

(Não identificado) _ Esse é de novembro, não retomar à minha questão, por favor?
O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - O Go

verno Federal até o momento diz que o que ele quer
mesmo é ter algumas bases re~tritas e exclusivas. É
isso que ele deseja. Ele quer ,isso. Agora, não esta
mos aceitando isso.

O SR. DEPUTADO MA~COS CINTRA - Depu
tado, gostaria de fazer a minha pergunta novamente.
É uma pergunta muito simples. O que os nossos re
presentantes na comissão tripartite estariam dispos-
tos a aceitar? Especificamente: dois IVA incidindo so
bre as mesmas bases, ou seja, dois impostos sobre
valor agregado, um de competência de Estados e um
de competência da União, ambos incidindo sobre
transações internas e interestaduais? A Comissão
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estaria disposta a aceitar essa formulação, que é a O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-
mai,s pr6xima posslvel da proposta? gotto) - O Senador Romeu luma, com certeza, vindo

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri- ' à Comissão, já está começando a aCompanhar aquilo
gotto) - Deputado Marcos Cintra, permita-me tentar que deverá chegar ao Senado Federal, comprome-

.esclarecer essa questão, Acredito que temos que dar tendo-se até a ajudar-nos naquela Casa. Agradeço,
uma possibilidade - e foi isso que o Governo tam- Senador Romeu luma, a V. Exa. a presença.
bém expôs na mesa de negociação - de que todas Para concluir, acho que o Deputado Antonio
as altemativas possam vir por meio da lei comple· Kandir preocupou-se bastante ao abordar essa ques-
mentar. vai haver um imposto federal. O Governo Fe- tão da base parecida ou igual à base de incidência do
deral demonstrou sempre que gostaria desse imposto tributo estadual, para não fechar a porta para nenhu-
com uma base restrita. Este foi o sentimento que tive ma altemativa na lei complementar. Corrija-me se eu
do Governo Federal: base restrita. estiver errado. A preocupação foi essa: não deixar

Aproveitou a possibilidade de termos na lei com- nenhuma porta fechada para a lei complementar defi-
plementar uma definição que signifique até a utiliza- nir como vai ser operacionalizado esse IVA.
ção do sistema barquinho. O Governo aceita que se O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - Com-
deixe até para a lei complementar definir isso, se o plementando, com relaçao aos estados, segundo mi-
sistema barquinho amanhã pode ou não vir a ser utili-. nha leitura, a preocupação deles não é necessaria-
zado. mente com a idéia de a União cobrar sobre as mes-

O sistema barquinho seria mais facilmente utili- mas bases qUG eles. O problema são as condições
zado se as bases fossem as mesmas, correto? Se em que será feita essa cobrança sobre as mesmas
essa possibilidade pode ser definida pela lei comple- bases. Por exemplo, se se aprova um projeto com um
mentar. é claro que não temos que fechar a porta para imposto estadual que pode incorrerem várias bases e
isso. Agora, sinto que o Governo em um primeiro mo- um imposto federal, é nesse ponto que sinto insegu-
mento queria um IVA com base restrita. rança por parte dos Estados. Indo ao extremo. para

O que o Deputado Antonio Kandir diz? Não po- d~ixar clara a insegur~nça que os secretários est~du-

demos fechar a porta para uma base ampla. Vai ser aIs devem estar sentindo e com a q~al compartilho,
base ampla? É a lei que vai definir. Os Estados com define-se então uma formulação do Impost? federal
certeza vão se insurgir, porque não querem concor- tão ge~I, a ponto de pode.r cobrar.mo~ofaslcamente
rência do Governo Federal com relação a energia, te- e defimr allquota por ~edlda pro~ls6na, e~quanto a
lecomunicações, combustlveis etc. Não tenho dúvida aHquota do Estado vai. ser definida por lei comple-
de que quinta-feira os Estados vão se manifestar nes- mentar. Nesse caso, vai acontecer o que o Deputado
se sentido. Antonio Palocci já alertava na reunião do dia 13.

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES _ Até por- ~nquanto se está discutindo a lei complementar rela-
que o Secretário Nakano disse que a perda dos esta- tlva aos estados, o ~ovemo.Fe~eral Já tomou conta
dos seria de 18 bilhões. das bases por medida provls6na,. esta.belecen~o ~

, allquota. O problema não é a convivência de dOIS tn-
O SR. PRESIDIENTE (Deputado Ge~m~no ~I- butos nas mesmas bases. O problema é ter tributos

gotto) - Então. essa questão da base de InCldê~Cla nas mesmas bases com condições de definição equi-
desse IVA ou desse Imposto sobre Bens e Serviços valentes. Ou seja lei complementa~ resolução even-
vai ficar para uma definição n~ lei complement~r. ~ tualmente, na qu~stãO da allquota, ~ não hav~r a co-
Governo, no meu ~odo de ver, !tra~alha com a Idéia brança monofásica. Na verdade, esse é o ponto qUI?
de uma base restrita. ele nao quer uma base ampla. vai ser objeto de discussêo com os representantes

Agora. o que o Deputado Antonio Kandir diz dos estados, daqui até sexta-feira. Continuaremos
com muita procedência que não podemos fechar por- trocando idéias na Comissão e ouvindo sugestões,
ta nenhuma. em termos de redação.

Quero cumprimentar e até convidar para que Mesmo resolvida a questão dos estados. mes-
participe da nossa Mesa o Senador Romeu Tuma, mo resolvida a questão de valor adicionado, a formu-
que nos visita, e dizer como é bom receber um Sena- lação de Imposto sobre Bens e Serviços é muito am-
dor com o conceito e a capacidade do Senador Ro- pia, permite até transformar isso em uma espécie de
meu Tuma nas reuniões da nossa Comissão. IPTU de bens. Sinceramente. acho diflcil escapar de

, O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - uma solução que nao seja exatamente a do imposto
Ex~Secretário da Receita Federall sobre valor adicionado.



DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
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O SR. DEPUTADO SA~JlPA.IO DÓRIA - No to- DÁ OUTRAS PREVIDÊNCIAS"
cante aos estados, fol'5!m discutidos os inoenti\ros fiscais já (AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES).
concedidos pElra o futuro?

. O aR. P~SIDENTE (Deputado Germano Rigotto) ~im dãl 'i2
a1
f(L~ui'ii@o (~udi~ltciG! públl~), i'~:§!I~-

-:01. Houve dellberaçao-que nâo foi unênime-dos pr6- d~ em "i2 dejeJnGliro de ~OOO
pnos estados, de um prazo, estabelecido votação por vo- Aos d('7e dias do mês de janeiro de dois mil às
tação, e por maioria significativa obteve-se um prazo de quinze horas e dois minutos, no plenário número qu~tor-
quinze anos para a validação desses incentivos já conce- ze do Anexo 11 da Câmal'al dos Deputados, reuniu-se,
didos. Havia vencido a proposta de prazo de sete anos em audiência pública; sob a presidência da Deputada
depois houve nova votação, e por22 votos a 5 ficou o pra~ Teima de Souza, Vice-Presidente no exercicio da presi-
zo de quinze anos. Os Estados que perderam disseram dência, a Comissão Especial destinada a proferir
que continuam não concordando com os quinze anos, parecer ao Projeto de Lei nO 1.615/99, do Poder
mas que não vão se mobilizar contra esse prazo. Executivo, que "Dispõe sobre a criaçao da Agência

Os estados e-c:táo fechando uma posiçao conjunta. Nacional de Transportes, do Departamento Nacio-
Acredito que quinta-leira eles devetao apresentar ao nal de Infra-Estrutura de Transportes, reestrutura o
Ministério da Fazenda uma posição contrária a que o IVA Setor Federal de Transportes, e dá outras providên-
ou o Imposto sobre Bens e serviços -IBS _ recaiam so- cias". Estiveram presentes os Deputados Airton
bre combustrvel, energia. te!eoomunicaçi5es e recursos mi- Cascavel, Alberto Goldman, Antônio do Valle, Car-
nerais. ~ito que eles caminhem esse pleito na direção los Santana, Domiciano Cabral, Eliseu Resende,
de garantir o que têm hoje na Constituição, com a seguran- IIdefonço Cordeiro, Jandira Feghali, João Henri-
ça de que nao há concooência da União e de que continu- que, José Rocha, Neuton Lima, Olimpio Pires,
em não tendo. As declarações do final da reunião de ontem Oscar Andrade, Pedro Celso, Pedro Chaves, Silvio
já deram uma sinalização nesse sentido. Os estados estão Torres e Wellington Dias, titulares; Átila Lins, Ce-
fechando oom muita unidade. Na verdade, houve grande zar Schirmer, Edinho Araújo, Luis Barbosa e
avanço com relação à proposta de um IVA estadual. Pedro \J\Jilson, suplentes. Deixaram de comparecer

Gostari~de dizer aos oolegas que o texto está na os Deputados Affonso Camargo, Almir Sá, Aracely de
mão de cada um. Solicitem ajuda à assessoria ou a quem ~aul~, Ary Kara, Basilio Villani, Duilio Pisaneschi, Eujá-
possa auxiliar na análise desse texto, para que todas as ?IO Simões, José Borba, Mário Negromonte, Paulo Fei-
sugestões possam vir o quanto antes, até sexta-feira, no Jó, Romeu Queiroz e Telmo Kirst. Havendo número regi-
máximo, a fim de as levarmos à equipe econômica do Mi- mental, a Presidente declarou abertos os trabalhos. Ata
nistério da Fazenda. Haverá uma reunião terça-feira, que - A Deputada Jandira Feghali solicitou a dispensa da lei-
pode ser conclusiva, e quarta-faira a Comissão está con- tura da ata da 11

1J1
reunião, cujas cópias já haviam sido

vocada para reunir-se e definir seu rumo: ou caminha na distribuidas. Em discussão e votação, a ata roi aprovada,
direção de uma emenda aglutinati\ra ou caminha na dire- sem restrições. Em seguida, a Presidente comunicou ao
ção de concluir o trabalho e votar os destaques que ainda plenário que o Deputado João Henrique se ausentara
não foram votados. para participar de uma audiênciSl fora da sede da Câma~

Na quarta-feira, deveremos tomar uma decisão so- ra dos Deputados. Oi'd~m do DiID - Audiência Pública
bre se realmente vamos ter a continuidade da votação para ouvir os Senhores Carlos Acatauassu, Presi-
dos destaques ou se teremos condições ainda de ter dente da Associação Brasileira das Entidades Por-
uma emenda aglutinativa. tuárias - ABEP; Wilen Manteli, representante da

Dou por encerrada a presente reunião. Associação Brasileira de Terminais Portuários Priva-
Muito obrigado. tivos - ABTP e da Federação Nacional dos Operado

res Portuários - FENOP; Abelardo Whicl<alm Feman-
COi'JI~~ÃO E$PECIAL das, Presidente da F6del'alçao Nacional dos Estivadores;

e José Renato Inácio de Rosa, Presidente da Federação
Nacional dos PortuSlrios, sobre o Projeto de Lei n°
1.615/99. Após informar os procedimentos regimenta
is que seriam adotados na reuniêlo, a Presidente pas
sou Sl palavrSl aJos convidados. Estes mencionaram a
especificidade de cada mcdallevantando a possibilida
de de que fosse criadSl, no minimo, uma agência para
os transportes terrestres e outra! para os aqua!viá
rios. Também foi aborda!do o papel das Com-



ção.
Os Deputados que a aprovam permaneçam

como se encontram. (Pausa.)
Está aprovada a ata.
Ordem do Dia: a presente reunião destina-se a

ouvir os Srs. Carlos Acatauassu, Presidente da Asso
ciação Brasileira das Entidades Portuárias - ABEP;
Wilen Manteli, representante da Associação Brasilei
ra de Terminais Portuários Privativos - ABTP, e tam
bém da Federação Nacional dos Operadores Portuá-""'"
rios - FENOP; Sr. Abelardo Whickam Fernandes,
Presidente da Federação Nacional dos Estivadores; e
Sr. José Renato Inácio de Rosa, Presidente da Fede
ração Nacional dos Portuários, sobre o Projeto de Lei
nO 1.615, de 1999, que trata da criação da Agência
Nacional de Transportes.

Para melhor andamento dos trabalhos, esclare
ço aos Srs. Deputados que adotaremos os seguintes
critérios: cada convidado disporá de vinte minutos
para sua exposição, não podendo ser aparteado, de
acordo com o § 2° do art. 256 do Regimento Intemo
da Cêmara dos Deputados. Encerradas as exposi
ções, os Deputados interessados em interpelar os
convidados deverão fazê-lo estritamente sobre o as
sunto da exposição, pelo prazo de três minutos, tendo
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panhias Docas como autoridade portuária. Dando cada expositor igual tempo para responder - § 2° do
prosseguimento, o Relator da matéria e a Presidente art. 221 do Regimento Interno da Cêmara dos Depu-
da Mesa fIZeram algumas considerações sobre o as- tados. Aos Deputados são facultadas a réplica e a tré-
sunto em debate. Em seguida, interpelaram os convi- plica, pelo prazo de três minutos, §§ 4° e 5° do art. 226
dados os Deputados Olimpio Pires, Jandira Feghali e do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Alberto Goldman. Respondidas as perguntas e nada Os Deputados que desejarem participar dos de-
mais havendo a tratar, a Sra. Presidente encerrou a bates deverão inscrever-se junto à secretaria, in-
reunião às dezessete horas e trinta e oito minutos an- formando-se que, antes de se dar a palavra aos
tes porém convocando a próxima reunião para o dia Deputados, haverá uma discussão e principalmente
dezoito de janeiro, terça-feira, às quatorze horas e as perguntas do nosso Deputado Relator, Eliseu Re-
trinta minutos. E, para constar, eu, Leila Machado sende.
Campos de Freitas, Secretária, lavrei a presente Ata Peço que tomem assento à Mesa os senhores
que, depois de aprovada, será assinada pelo Presi- expositores Carlos Acatauassu, Wilen Manteli, Abe-
dente, e encaminhada à publicação no Diário da Câ- lardo Whickam Fernandes e José Renato Inácio de
mara dos Deputados, juntamente com as notas ta- Rosa.
quigráficas. Composta a Mesa, passo a palavra, pelo prazo

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Teima de regimental de vinte minutos, ao Sr. Carlos Acatauas-
Souza) - Declaro abertos os trabalhos da presente su, Presidente da Associação Brasileira das Entida-
reunião. Informo aos Srs. Parlamentares que foi dis- des Portuárias.
triburda cópia da ata da 11 8 reunião de audiência pú- CARLOS ACATAUASSU - Sra. Deputada Pre-
blica desta Comissão Especial, realizada ontem, dia sidente da Mesa; Srs. Congressistas aqui presentes;
11 de janeiro de 2000. Deputado Eliseu Resende, Relator desta Comissão;

Indago ao Plenário sobre a necessidade da lei- Sras. e Srs. membros de associações e demais com-
tura da ata, e a Deputada Jandira Feghali prontamen- panheiros da Mesa.
te já solicita a dispensa da leitura. Vou fazer um rápido histórico sobre a Abep,

Em discussão a ata. (Pausa.) para que aqueles que não saibam do que se trata
Não havendo quem queira discuti-Ia, em vota- possam compreender qual é a sua área de influência.

A ABEP é a Associação Brasileira de Entidades Por
tuárias, e teve a satisfação de participar, nesta au
diência pública, da alegria que nos trouxe a criação
desse Projeto de Lei nO 1.615, que é da maior impor
tência para o setor portuário.

A Abep constitui-se uma entidade privada que
tem por objetivo congregar e defender os interesses
das administrações portUárias a ela filiadas. São seus
associados, na categoria de patrocinadores, as oito
empresas administradoras de portos brasileiros, qua
is sejam, as oito companhias de docas: Companhia
de Docas do Pará, do Ceará, do Maranhão, do Rio
Grande do Norte, da Bahia, do Rio de Janeiro, do
Esprrito Santo e de São Paulo, além de outras entida
des portuárias estaduais e municipais a nós filiadas.

Nós, da Abep, entendemos que a extinção da
Portobrás, Empresa de Portos do Brasil, foi altamente
danosa, no que diz respeito às empresas docas, uma
vez que isso nos traz um sentimento de orfandade
pela ausência de um órgão como aquele, que traçava
diretrizes emanadas do Governo e coordenava todas
as ações relativas a sua implantação, acompanhando
e cobrando a sua perfeita aplicação.

Nós, com a ausência da Portobrás, ficamos
esse perlodo, de 1990 até aqui, com certa dificuldade



Isso é resultado dE! Lei da fulod"ernizaçáio do Por
tos, que em boa hora vaio atender êJ diliculdBJde de se
reduzir o Custo Bralsil por meio do sistemaJ portuério.

Estes dois e;{emplo~ mostrsm a importância do
projeto de lei que cuidSlrá da reformulaç€lo do fulinists
rio dos Transportes, ds impl81ntaç§lo do Departamen
to de Infra-Estrutrura - DIi\!FRA - s da Ag@lncia Naci
onal de TrSlnsportes - ANT. Isso nos traz muita satis
fação.

Os setores portuários e hidrovi~rioe serao alta
mente beneficiados com a aprovação desta lei. Já!
náo falo dos outros setores, como o rodoviário e o ter
roviá!rio e de outras modalidades de transporte, que
n~o são dBl nossa éreEl, dSl Abep.
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de termos um órgão que pudesse centralizar, coorde- que, como elCls estão todas dissociadss, com a au-
nar, orquestrar o trabalho das Companhias Docas, sência de um órg~o centralizador que possa e~tabe-

que passaram a ser dissociados. Nesse ponto é que a lecar estratégias e diretrizes unissonas para as com-
ABEP passou a ter papel importante como coordena- panhias, ficamos com grande dificuldade. E ai Abep
dora desse trabalho, embora seja uma entidade parti- também serviu de elemento aglutinador p81r21 que pu-
cular, privada, mas que passou a suprir, em grande déssemos trocar idéias e e~periênci21s e f21larmos
parte, a ausênciá desse órgão federal que nos admi- uma linguagem bem próximEl umal da outra, pois os
nistrava. problemas sao muito semelhantes, 8lpesardas dificul-

Vou citar dois exemplos, rapidamente, do que ai dades e das caracterfsticas regionais de nO$SO imen-
ausência da Portobrás trouxe de dificuldades para so Pafs.
nós. Com exceção da Portobrás, as Companhias 00- O Govarno Federal, reconheceu a dificuldade
cas, em 10 de dezembro de 1990, passaram a admi- da implantaç§lo dessa lei. Eu sempre digo que é ela
nistrar as administrações hidroviárias interiores. foi a maior revoluçao, desde 1808, quando Portugal
Assim como nós temos do Brasil oito companhias de abriu os portos do Brasil às nêlçoes amigas, o dia 28
docas. termos também oito administrações hidroviári- de janeiro, considerado Dial do Portuário. Essa nOVal
as interiores, localizadas geograficamente no territ6- lei, que esté em fase final da implantaç§Jo - fallts pou-
rio nacional, no Norte, Sul, Leste e Oeste. Eram admi- ca coi~a palra allgumas companhias se adaptalrem al
nistrad6ls diretamente pela Portobrás, assim como al- ela-, tem trazido resultados muito bon~. Temos visto
guns portos, como o de Manaus, de Recife e de Porto artigos na-mfdia sobre i~~o. Ontem mesmo eu estalva
Velho também o eram. vendo o jornal G([]2@í:~ rul~í"C0"i:iI, que publicou artigo

No momento em que SI Portobrás se extinguiu, a sobre Sl que~t§Jo dos portos,S O Dr. V\!ilen Manteli
tática adotada foi a de distribuir esses portos e essas esté a par desse assunto: SSlntos, por e~emplo, que
hidrovias pelas Companhias Docas geograficamente tinha um dos maiores custo~ ds movimentalçao ds
mais próximas. r\!o meu caso - sou o Presidente da contêineres no PafSi, tralbalheJ hoja com os preços rs-
Companhia Docas do Pará - ficamos com a hidroviSl duzidos. A moviment21ç§Jo de um contêiner custa hoje
da Amazônia oriental, que fica do lado leste do delta em tomo de 220 a250 dólares, enquêlnto antss da pri-
do Amazonas, e também com a hidrovia do Arague- vatizaç€lo custava cerca de 600 dólares.
ia-Tocantins, cuja sede é em Goiânia. Com a implantação dess51 lei o Porto de Salva-

O pessoal das hidrovias passou Sl ter vlnculos dor já movimenta contêineres a cerca 129 d61ares,
com as Companhias Docas. O convênio foi feito por enquanto que H~mburgo, com toda 8 tecnologial alle-
um ano, tendo sido prorrogado oito vazes - esté em ma e equipalmentos de primeira geralção, bem dil€l-
pleno vigor ainda -, e temos muita esperança de que rentes dos nossos que ainda são antigos, movimen-
com a criação da ANT e do Dinfra, possamós ter uma tsm conteineres por 135 dólares. O Porto de Le Ha-
SOlUÇa0 definitiva para esse problema. vre, naJ Franc;Sl, falz o mesmo por 198 dólares, en-

A vinculação empregatlcia desse pessoal, que quanto em Santos o preço é 200 dólares. O Rio de Ja-
passou a ser subordinado a uma empresa especifica- neiro, está pr6.cimo disto, passando para 120 dólares
mente técnica. de administrsJção portuária, deu-nos ou até 100 dól51res, no esso de transbordo entre navi-
alguns problemas de ordem administrativas e jurfdi- os.
ces, porque eles continuam compondo um quadro es
pecial SI parte, mas com técnicos de hidrovias, técni
cos da parte de água, que nao é o caso da atividade
portuária, exercida toda em terra. Isso dá dificuldade
de.equilfbrio salarial, privilégios para certos tipos de
atividades consideradas de risco, enfim, temos admi
nistrado isso com certa dificuldade. Mas, nesse pon
to, a Abep também tem sido muito útil para coordenar
esse trabalho em todas as companhias de docas que
têm hidrovias sob sua guarda.

Outro exemplo ê a Lei nO 8.630, a chamada Lei
de Modernização dos Portos, de 25 de fevereiro de
1993, que teve a sua implantação realizada com
grande dificuldade no âmbito das companhias, por-



Destaco algumas hidrovias como a do Aragua
ia-Tocantins, que é muito importante, atravessa 5
Estados, e que poderá trazer, jogando no Porto de
Vila do Conde ou inicialmente no Porto de Itaqui, pos
teriormente no Porto Vila do Conde, em Belém 
quando estiver pronta a Eclusa de Tucurur. o que fará
o preço da nossa soja imbatrvel no mercado internaci
onal. Já houve redução de cerca de 20%, quando a
soja do cerrado de Mato Grosso passou a ser trans
portada não mais pelo Porto de Paranaguá. Essa soja
dava uma volta de cerca de 2.500 mil quilômetros até
o Porto de Paranaguá e depois subia a costa do Bra
sil, mais 3.000 mil quilômetros de distância, até a foz
do Amazonas. Nós passamos a exportar a soja da
Região dos Parecis, em Mato Grosso, através do Por
to de Porto Velho, passando pela Hidrovia do Madei
ra, indo até Itacoatiara e de lá, por navios de longo
curso. Tivemos uma redução de mais de 3.000 mil
quilômetros de distância e uma redu~ão de 20% no
preço. Quando tivermos implantada a Hidrovia Ara
guaia-Tocantins, teremos uma redução de mais de
50% no preço hoje praticado. Isso está incomodando
nossos concorrentes e, por meio de algumas organi
zações não-governamentais, que tem trabalhado em
nome dos rndios e de outras entidades que lutam,
usando o meio ambiente como bandeira, estão difi
cultando a implantação dessas hidrovias.

Hoje, s6 na região do Pará, estê1lo embargadas
as Hidrovia Araguaia-Tocantins, a do Teles Pi
res-Tapaj6s e a Transmarajoara, que ligará Belém a
Macapá, através da Ilha de Maraj6, em função de difi-
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Quero também registrar a satisfação dos mem- Nacional de Infra-Estrutura, entendemos que pelo es-
bros do Conselho Deliberativo da Abep, que é consti- copo de seus objetivos - art. 26, item 2: "Gerir proje-
turdo pelos oito Presidentes das Companhias Docas, tos de infra-estrutura..."-, pela sua competência - art.
ao tomar conhecimento de que o Relator do projeto é 27, itens 8 e 9 -, que estabelecem, respectivamente:
o Deputado Eliseu Resende, ex-Ministro dos Trans- "Executar"projetos e programas de investimentos nas
portes, e, como tal, profundo conhecedor dos assun- infra-estruturas não concedidas ou não delegadas, e
tos ligados aos transportes, no Brasil, em suas diver- efetuar a manutenção e a conservação de obras e de
sas modalidades, e que poderá, com base em sua ex- bens públicos sob asua administração...•. É de se de-
periência, ser de grande utilidade para o desenvolvi- duzirque as administrações hidroviárias, que são oito
mento desta trabalho. no Brasil, às quais já me reportei, poderão passar a

Esse Projeto de Lei nO 1.615/99, que está sendo ser administradas pelo Dinfra. Porém, isto não está
apreciado, foi analisado e discutido em reunião extra- bem claro.
ordinária do Conselho Deliberativo da ABEP, que teve A nossa proposta é que seja inclufda de manei-
lugar no dia 14 de dezembro, e contou com exposição ra expressa no texto da competência do Dinfra a ad-
do Diretor-Técnico da Empresa Brasileira de Planeja- ministração das hidrovias interiores, regularizando de
mento de Transportes - GEIPOT, aqui presente, enti- vez esta situação de vinculação provis6ria, ligada às
dade que muito colaborou para a feitura do texto do Companhias Docas, ainda mais agora que o Governo
atual projeto. Federal vem procurando priorizar o modal hidroviário

Como a Agência Nacional de Transportes - como da maior importância para a economia nacio-
ANT, tem como proposta acompanhar e fiscalizar a
atuação, dentre outros modais, de portos e hidrovias nal.
concedidas ou delegadas, a Abep não nada a comen
tar sobre o texto apresentado. Gostaria apenas de fa
zer uma pequena digressão sobre um conflito que de
tectamos com relação a um dispositivo da Lei nO
8.630, a nossa Lei dos Portos, em relação a este pro
jeto.

No Projeto de Lei nO 1.615/99, na Seção li, "Das
Competências·, a subseção li, art. 5°, aHnea X, diz
sobre a competência da ANT:

Autorizar a exploração de terminais
portuários privativos fora da área do porto
organizado.

Na Lei n° 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, que
está em vigor, portanto, há quase 7 anos, oart. 4°, diz:

. Fica assegurado ao interessado o dire
ito de construir, reformar, ampliar, melhorar,
arrendar e explorar instalações portuárias
dependendo:

I - de autorização do Ministério Com
petente, quando s~ tratar de terminal de uso
privativo desde que fora da área do porto or-
ganizado. I,

Fica, assim, a dúvida. A autorização para
exploração de terminais privàtives fora da área do
porto organizado será dada pela Agência Nacional
de Transportes, na forma da nova lei, ou continuará
sendo dada pelo Ministério dos Transportes, como
estabelece a Lei nO 8.630/93, em vigor?

Já no que diz respeito ao Dinfra, que também é
objeto de trabalho desta Comissão, o Departamento
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pelo pós dia na análise do zar, cada vez mais, nossos setores produtivos como
forma de gerar mais empregos.

Nossa primeira transparência mostra a nova re
alidade portuária mundial, que consiste na constru
ção de novos e sofisticados navios, na concentração
do fluxo de cargas e linhas mar/timas em determina
dos portos e na acirrada competição dos portos trans
portadores mar/timos com as demais modalidades de
transporte. Há regiões no mundo em que aviões com
petem com navios. Trens competirem com cami
nhões é algo comum, mas há nesses três modais
uma acirrada competição. E a construção de grandes
navios tem obrigado parses a terem não mais vários
portos, mas alguns portos de grande importância.
Isso é o que deve vir a acontecer na costa brasileira,
ou seja, teremos poucos portos de nrvel internacional,
escolhidos de acordo com sua eficiência, rapidez e
custos.

Fala-se muito em custos - custo de contêiner,
da carga geral, de impostos etc. -, mas há um fator
fundamental para o qual tanto o setor empresarial
quanto o Governo estão atentos: o tempo. Temos
aqui uma transparência que ratrata muito bem essa
realidade.

Trata-se de trabalho feito pela Fundação Getúlio
Vargas, que reuniu quase duzentos grandes exporta
dores para verificar onde perdemos competitividade,
onde perdemos recursos, onde perdemos dinheiro.
Constataram que entre a atividade de importar o insu
mo, fabricar o produto e colocá-lo no mercado consu
midor, o Brasil leva, em média, considerando-se in
clusive a distancia, 124 dias. De acordo com os par
ses que competem com os produtos brasileiros, o ide
al seria 61 dias.

Portanto, Sras. e Srs. DeputSldos, esses ao dias
e poucos dias a mais significam mais estoque, mais
recursos financeiros e mais despesas, porque há
uma densa burocracia para importar e exportar, não
só de responsabilidade das autoridades portuárias,
mas também de responsabilidade do setor empresa
rial. Há muitos intermediários nessa operação. O se
tor empresarial também deve atuar no sentido de co
brar de seus gerentes e de seus operadores de carga
e operadores portuários maior agilidade e rapidez na
movimentação. Então, considerando-se os 51 bilhões
de dólares de exportação, esses 60 dias a mais cus
tam ao PaIs em tomo de 2 bilhões e 500 milhões de
dólares: 1 bilhão de dólares com custos operacionais
de armazenamento, Iiberaçâo de carga, taxas e
transporte ineficiente, e 1 bilhao e meio de custo fi
nanceiro, pois, enquanto a mercadoria está estocada,
em vez de estar a caminho do mercado consumidor,

culdades impostas
EINRima.

Vou terminar, mas antes -quero agradecer esta
oportunidade. Este assunto é fascinante e eu poderia
falar horas sobre ele. Gostaria de deixar registrado a
importancia de que as hidrovias tenham vida própria
ou que haja um órgão que cuide delas especificamen
te. As hidrovias estão como enjeitadas nas Compa
nhias Docas e, por mais esforço que possamos fazer
para priorizá-Ias, como é de interesse do Governo,
elas estão como um apêndice, não têm vida própria e,
da forma em que estão, há nove anos, não têm condi
ções para fazer um bom trabalho. Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Teima de
Souza) - Nós é que agradecemos. Antes de passar a
palavra ao próximo expositor gostaria de informaraos
senhores e senhoras presentes e aos membros desta
Comissão que o Deputado João Henrique se en
contra em atividade fora da Casa e, por isso, esta De
putada, na condição de Vice-Presidente, preside esta
sessão.

Com a palavra, pelo tempo regimental de 20 mi
nutos, o Sr. Wilen Manteli, representando a Associa
ção Brasileira de Terminais Portuários - ABTP e tam
bém a Federação Nacional dos Operadores Portuári
os-FENOP.

O SR. WILEN MANTELI- Sras. e Srs. Deputa
dos, primeiramente quero agradecer a esta Comissão
o oportuno convite. Estou representando a Comissão
Portos, que congrega as entidades empresariais, in
clusive a Federação Nacional dos Operadores Por
tuários, a Associação dos Exportadores, as Entida
des de Atividade Comercial e Industrial, bem como a
Associação Brasileira dos Terminais Portuários.

Gostaria de chamar a atenção de V. Exas. para
a importancia do setor de transportes e para a aten
ção que todos nesta Casa devem ter em relaçêo a
essa atividade, hoje considerada a indústria mais im
portante e estratégica do mundo. Sabem V. Exas. que
hoje se produz qualquer coisa em qualquer parte do
mundo. Para que esse produto seja competitivo, vai
depender do transporte, da log/stica de transporte. E,
relativamente a transportes, o Brasil tem grande res
ponsabilidade, se considerarmos as distancias de
nossos mercados consumidores dentro deste mundo
globalizado. Estamos muito distantes de nosso mer
cado. Goste-se ou não da globalização, goste-se ou
não competitividade, essas são circunstancias que
estêo a/ e devemos saber tirar proveito dos aspectos
positivos e encontrar soluções para minimizar os im
pactos dos aspectos negativos, não bastando apenas
reclamar. Temos a grande responsabilidade de viabili-
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ela está custando dinheiro, seja para o vendedor, seja tra para transportes por água, conforme foi apresen-
para o importador. Isso afasta nossos clientes exter- tado ontem pelo Sindicato das Empresas de Navega-
nbs, que deixam de fechar negócios com os exporta- ção Marltima - SINDARMA. Dessa forma, pelo me-
dores brasileiros. Há ainda a realidade que conhece- nos se daria á Marinha Mercante Brasileira, aos trans-
mos de que não vendemos - somos comprados. Por portadores por água, que há tanto tempo vêm recla-
isso a maior parte de nossas exportaçOes se dá na mando - e com razão - de que não conseguem se de-
base FOP e não CIF - temos que mudar essa realida- senvolver, a oportunidade de ter uma agência que
de. possa ajudá-los a promover seu desenvolvimento au-

Tl:ldo isso mostra por que ao Brasil custa sair to-sustentável. Quanto ao setor de transportes terres-
dos 50 bilhões de dólares relativos a exportações. tres, não tenho nenhuma procuração para falar por
Apesar da desvalorização cambial e dos avanços nos ele, mas estamos falando naquilo que toca direta-
portos, a exportação permanece em tomo de 7% de mente nossa atividade, o transporte por água e os
nosso PIB, o que é muito pouco. portos.

Também nos mostra, embora os portos tenham Ontem a Deputada Jandira Feghali falou da ne-
reduzido seus custos, que é preciso reduzi-los ainda cessidade de se conhecer como os palses mais de-
mais, assim como é preciso aumentar sua eficiência, senvolvidos operam por meio de suas agências e
porque porto se muda no dia-a-dia. A competitividade qual o escopo das mesmas.
mundial exige que seja assim. Normalmente, no modelo europeu, a agência é

Como subsidio para nossas futuras conclusões, independente, não está vinculada ao respectivo Mi-
façamos o seguinte cálculo: se antes do processo de nistério. No caso, a nossa agência ainda está subor-
privatização o custo médio de um contêiner era de dinada à Presidência da República. Isso serve mais
600 dólares, e se hoje esse custo médio no âmbito para questionarmos o fator independência, que con-
nacional é de 250 dólares, fizemos uma economia de sideramos importante; seria essencial conhecer o
350 dólares. Tomando-se o contêiner, que é o modal modelo internacional, especialmente o europeu, a
de troca internacional, pegamos 2 bilhões de TU, que exemplo de uma experiência recente na Inglaterra,
é o que o Brasil movimenta por ano. Terlamos um ga- não para copiarmos, mas para aprendermos aquilo
nho, uma redução de custos, de 700 milhões de dóia- que deu certo, a fim de evitar os erros cometidos lá.
res, que é anulado em função do tempo que perde- Com essa intenção estamos propondo uma
mos. análise do assunto. É lógico que todo mundo tem

Temos, portanto, que buscar alcançar os 61 dias pressa, mas vale a pena porque precisamos realmen-
entre importar, montar e exportar. E é isso que mostra te viabilizar todos os modais de transportes.
a importância que terá a Agência Nacional de Trans- Quanto à competência, entendemos que dentro
portes. Quando se fala em regulamentação, muitos do projeto do Poder Executivo há uma superposição
entendem que serão baixadas normas, mas o papel de competência. Se examinarmos o que resta do Mi-
da agência é regular para desobstruir, remover obstá- nistério dos Transportes, do Dinfra e da própria ANT,
culos, para facilitar e criar maior eficiência para o se- veremos que há competências concorrentes.
tor de transportes. Outra questão que trago a debate é o estabele-

Em nome da ABTP, eu centraria nossa visão cimento da competência de a agência outorgar autori-
nesses itens. zações, permissões e concessões. Entendemos que

Quanto à amplitude, fizemos uma análise do isso é atribuição cabe ao poder concedente, à União
projeto do Poder Executivo. Não temos nada contra o Federal fazer as outorgas, concessOes e autoriza-
conceito de agência. Pelo contrário, somos favoráve- ções. A agência tem de ser órgão fiscalizador do po-
is ao conceito de agência reguladora. No entanto, der concedente, do concessionário e do usuário. Mas
uma agência que procura regular todas as modaIida- ela passará a fiscalizar aquilo que ela outorga, com
des de transporte, o rodoviário, o ferroviário, o aqua- prejulzo do sistema de peso e contrapeso que deve
viário, seja de interior, de cabotagem ou de longo cur- existir.
so, além dos portos, é uma agência com muita ampli- . Quanto às diretrizes, também entendemos que
tude, e, no fundo, há de prevalecer um modal sobre não é função de agência estabelecê-Ias, pois trata-se
os demais. de atribuição do Governo, o poder concedente, que

Nossa visão é de que essa agência deveria ser faz a polltica de transportes em âmbito nacional.
segmentada. uma agência para cada modal ou, pelo Obras também não podem ser de competência da
menos, uma agência para transporte~ por terra e ou- ANT, tal como está no projeto, porque é competência



Fala-se tanto no exercfcio da cidadania, e por
meio do CAP se e}{erce esse direito. E Elr estao todos
os atores interessados no desenvolvimento dos por
tos, porque esse fator tempo, com 61 dias a mais, se
gundo estudo da Fundaçao Getúlio VargBJs, impede
que o Brasil exporta mais de 'iObilhões ao ano. Se
considerarmos que cada bilhàJo gera em torno de 50
mil empregos, podemos imagin21r o resultado disso.
Então não temos que tirar o gargalo da in
fra-estrutura, temos que nos pautar para uma logrsti
ca, e tudo que for felito €Im termos de agência, tem de
ser no santido de estimular, para avançar, para redu
zir custo e pSlrSl SlgilizSlr SlS opar61ç6es.

Por último, o Sr. Abelardo fará a entrega de um
documento que retralta Sl posiçao e oentendimento do
setor dos trabalhadores e dos emprssários. Peço a S.
se que façSl um coment~rio sobre esse documento
que retrSlta EI import§jncia de tudo isso. A lei dos por
tos serviu, Sllém de malhorSlro sistema portuário, para
apro}{imar, CSId21 vez mElis, o cSlpitSlI do trabalho. Não
vemos mSlis, como antes, no inrcio dEI privBltização
dos portos, trincheirSls diferentes. Hoje, entendemos
que a parceria em qUSllquer Sltividade econômica é
fundamental.
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do Dinfra. Na nossa visao, entendemos que oobjetivo Ejá estamos avançando na questàJo portuálria. Fiz um
de uma agência - e estamos pedindo à Comissão cálculo de que há uma economia de aproximadamen-
para que enxugue esses objetivos - é regular, fiscali- te 700 milhões de dólares, graçSls ao novo modelo
zar e defender, pelos competitivos serviços eficientes portuário e ao esforço do governo, dos trabalhadores
e oconcessionário deve ter um retorno que o estimule e dos empresários. EstSlmos Slvançando. E o tempo
a reinvestir na atividade dessa prestaçêo do serviço. de 120 dias, tenho carteza de que tSlmbém foi drasti-
Com essa visão entendemos que agência deverá fi- camente diminurdo. Quem conhece porto sabe que
car muito atenta ao aspecto da regionalização, para não mais existe fila dE) nElviO$. Isso significa menores
não haver concorrência com as agências estaduais. custos, mSlior eficiêliciã e-éredibilidade do exportador

Já há Estados que têm agências reguladoras no canário internacional.
como o Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul criou-se Passamos a recsber maior confiSlnça dos es-
uma agência para criar dez serviços públicos - ar trangeiros. Hoje em dia, se o produto está nas prata-
lembramos a questao do homem que toca sete instru- leira do mercado consumidor, ótimo; se não está, per-
mentos -, mas tem que haver cuidado, porque senão deu-se a oportunidade de vender. Ninguém vai voltar
setor ficará espremido entre tantas agências, normas ao supermerCEldo na outrSl semanSl porque o produto
relatórios, com prejurzo para a eficiência e redução de brasileiro vai estar lá nSl outra semana. Então a agili-
custos. dade, a celeridade hoje em dia é fundSlmental. Tempo

Consideramos fundamental a participação dos é fator de competitividade, senhoresl Por isso enten-
usuários, que seja por meio de Conselho, e sempre demos que esse órgão, essa administraçiJo, tem a
em ambito regional. Se o concessionário nao tiver um função de administrar e regulSlr. Ent§lo nãio há neces-
Conselho para reclamar, para falar o que não está sidade de se colocar mais uma entidade do Govemo
bom e o que precisa mudar, a agência perde sua fina- Federal no meio de cada porto, pois já existe a partici-
Iidade. pação deste, que nomeia o Presidente do Conselho

Entramos agora na questão dos portos. Enten- de Autoridade Portuária. Não precisaI o Conselho e a
demos que o legisladorde 1993 foi sábio, pois, embo- administração dos portos fazem esse papel e o fazem
ra a lei dos portos tivesse vindo antes da lei de con- com a pSlrticipaç§lo dEI comunidade, o que é importan-
cessOes e de Iicitaç6es, o próprio legislador se preo- te.
cupou em criar um órgão que cuidasse da administra
ção e da regulação da atividade portuária. Esse órgão
é representado pelo Conselho de Autoridade Portuá
ria. O Conselho de Autoridade Portuária delibera, de
termina as normas e a administraçao do porto execu
ta as deliberaçOes do cargo com a função de autuar,
multar quem nao cumprir contratos ou infringir as nor
mas e os regulamentos do porto. Mas vejam o dese
nho. O legislador se baseia em modelos intemaciona
is, que foi a forma que ele encontrou para regionalizar
os portos e descentralizar sua administração. Vejam
que a União Federal continua com o poder conceden
te, sempre a primeira responsável pela atividade por
tuária, mas o CAP é um misto de interesse públicos e
privados, com a participação dos quatro blocos: go
verno, operadores, trabalhadores e usuários. E a ad
ministração portuária pode ser feita por uma conces
sionária, ou como é na maioria dos EstSldos, a Com
panhia Docas de capital misto.

Abaixo, vemos o órgão que prefiro chamar de
Departamento e Recursos Hum2lnos do Porto. Então,
se essa administração nao atUalr em conjunto, o porto
vai ter problemas. Eles precissffi uniformizar os obje
tivos, apesar das divergência~ qL!e poseam aconte
cer, mas há necessidade de uniformizar os objetivos.
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Quero terminar agradecendo a todos e colocan
do-me à disposição dos senhores.

Estou entregando a nossa manifestação por es
crito à Sr' Presidenta.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Teima de

Souza) - Nós que agradecemos, Sr. Wilen Manteli,
sua rápida e competente exposição e recebo o docu
mento.

Concedo imediatamente a palavra ao Sr. José
Renato Inácio de Rosa, Presidente da Federação Na
cional dos Portuários, pelo tempo regimental de vinte
minutos.

O SR. JOSÉ RENATO INÁCIO DE ROSA 
Exm8 Sr' Presidenta, Deputada Teima de Souza,
Exmo Sr. Relator, Deputado Eliseu Resende, Exmos.
Sras. e Sras. Deputados, companheiros portuários
presentes, vamos iniciar afirmando a nossa felicidade
em ter ouvido ontem do Exmo Sr. Relator uma ques
tão que está inserida no nosso documento, sobre a
qual Unhamos enorme preocupação. De certa forma,
o pronunciamento do Sr. Relator nos trouxe tranqaili
dade, quando ele falou da preservação das adminis
trações portuárias, assunto com que os trabalhadores
vinculados à Federação Nacional dos Portuários
têm-se preocupado muito, porque aI estão a susten
tação e o futuro de centenas de famllias da orla por
tuária nacional.

Para ganhar tempo, fizemos questão de escre
ver o discurso, porque sabemos que tempo nesta
Casa é ouro. Temos participado de praticamente to
das as audiências e vemos como é a correria do Pre
sidente.

A Federação Nacional dos Portuários tem
acompanhado com muito interesse os desdobramen
tos relativos à tramitação, na Comissão Especial
constitulda na Cêmara Federal, do Projeto de Lei n°
1.615, de 1999, que dispõe sobre a criação da Agên
cia Nacional de Transportes, do Departamento Nacio
nal de Infra-estrutura de Transportes, reestruturação
do setor federal de transportes e dá outras providên
cias.

Nossa interferência, num primeiro momento, vi
sou apenas apresentar emendas que evitassem a su
perposição de competências entre a Agência Nacio
nal de Transporte, ANT, e as Companhias Docas.
Nesse sentido, foram apresentadas por Parlamenta
res desta Comissão um total de quinze emendas su
geridas pela Federação Nacional dos Portuários,
FNP, em nome dos sjndicatos portuários do Brasil.

Consideramos, entretanto, que isso é muito
pouco frente aos enormes desafios que hoje se colo-

cam para a estruturação definitiva de um modelo coe
rente com os portos nacionais.

Assim, permitimo-nos apresentar considera
çOes sobre avisão que hoje possui a Federação Naci
onal dos Portuários sobre a matéria e, em seguida,
sugerir algumas propostas que, cremos, poderão
constituir-se numa importante ajuda dos trabalhado
res portuários para a retomada de algumas decisões
fundamentais para o tema em debate.

O atual projeto da ANT, pelo menos quanto à
sua redação original, apresenta de forma clara, como
já foi exposto acima, uma superposição indesejável
de competências entre as funções da ANT e as Com
panhias Docas, sendo certo, porém, que apoiamos
de forma irrestrita, como instrumento fundamental na
estrutura privatizada do setor transporte, a presença
estatal como agente regulador e fiscalizador dos ser
viços prestados pela iniciativa privaclél em áreas cons
titucionalmente inerentes ao Estado, devido à posi
ção estratégica, como é o caso dos portos.

Entretanto, para o bem da verdade, devemos
lembrar que o setor portuário já possui regulação es
pecIfica, através da Lei nO 8.630, de 25 de fevereiro
de 1993, fruto, inclusive, de um amplo e exaustivo de- _
bate que, muito embora esteja longe de representar
nossos anseios, deve ser levada em consideração e
aplicada. O projeto de lei deve, portanto, necessaria
mente ser questionado por tentar retirar da Compa
nhia Docas as funções a ela inerentes, por força de
determinação legal e revogar, desse modo, na práti
ca, o que a lei estabeleceu, trazendo como conse
qOência lógica a extinção dessas companhias.

Aliás, ainda sobre esse tópico, não se trata
como a princIpio possa parecer dá um discurso mera
mente polltico da Federação Nacional dos Portuários,
com o simples objetivo de preparar os trabalhadores
para mais um levante. Ao contrário, a possibilidade de
extinção das Docas é uma ameaça real que pode ser
comprovada pelas teses nesse comissão que estuda
a matéria. Vê-se, assim, que a ameaça existe e, mais
uma vez, parece que se busca, acima de tudo, ape
nas uma vingança rancorosa por parte de alguns se
tores do empresariado contra as administrações por
tuárias do que efetivamente salvaguardar os superio
res interesses da sociedade e da coisa pública.

Nós também somos pelo fortalecimento dos
Conselhos de Autoridade Portuária e, como somos a
favor da continuidade da preservação das Adminis
trações Portuárias, não seria coerente ser contra ao
fortalecimento dos Conselhos de Autoridades Portuá
rias, hoje em funcionamento em todos os portos bra
sileiros.
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Por proposta da Federaçao Nacional dos Por- PDV, que, institufdos sem nenhum critério, jã ameSl-
tuérios, foi inserido no texto da Lei nO 8.630, de 1993, çam a continuidade de setores técnicos e){f:remamen-
a criaçao dos Conselhos de Autoridades Portuérias, te relevantes e estratégicos parSl Sl sobrevivência das
CAP, que originalmente eram tripartites e foram sau- companhias, colocando deste modo, em risco o con-
dados por todos os segmentos como importante ins- trole dos portos.
trumentos de avanço nas relações entre vérios agen- Em face do eJl:posto, estamos apresentemdo al-
tes envolvidos na questao portuária. Todavia, ao lon- gumas propostas.
go do tempo, esse organismo vem perdendo essa Por todo o e){posto, Sfl Presidanta, Sr. Relator,
perspectiva, sendo necessário e urgente uma reto- 8raB. e Srs. Deputados, parece-nos lógico admitir
mada de sua importancia e prestfgio, de modo a per- que há uma oportunidade fmpar para que possamos,
mitir um desenvolvimento cada vez maior dos portos. neste momento, refletir sobre o destino dos portos naa
Somos, portanto, por coerência, favoráveis à regiona- cionais, levando em consideraçào qUê, caso nao se-
Iizaçao da discussão portuária, razão de ser inclusive jamos capazes de formular alternativas para que as
da criaçao dos CAPo Isto, porém, não significa relegar Companhias Docas se constituam de falto em Autori-
a um segundo plano o papel do Estado na atividade a dades Portuárias, estaremos, a curto prazo, decre-
ser desempenhada pelas chamadas Autoridades tando sua eminçao com graves e irreversfveis consa-
Portuárias. qQências para a estrutura portu~ria do Pafs.

Com relaçao às Companhias Docas, infelizmen- Nesse sentido, propomos:
te observamos que decorridos já quase sete anos da tll) seja efetivado o papel das Companhias 00-
promulgaçao da Lei nO 8.630, de 1993, as Administra- cas como Autoridade Portuária, conforme estabelece
ções PortUárias, descumprindo inclusive a determina- a Lei nO 8.63, de 1993;
ção legal, nao assumiram de fato o papel de Opera-
dor Portuário nem tampouco, e principalmente, o pa- b) sejam fortalecidos os CAP, a fim de buscar,
pel de Autoridade Portuária. Trata-se de matéria de através do debate local, a soluçSio dos problemas nos
altrssima relevancia, na medida em que cerca de 90% portos;
das áreas disponibilizadas à iniciativa privada já fo- c) seja suprimida do texto do projeto qualquer
ram arrendadas sem que haja um efetivo controle por mençao aos portos, por já haver lei especffica para o
parte do Estado quanto à redução efetiva dos preços assunto;
e das tarifas cobrados para perfeita utilização e ma- d) que Sl direçào das Comp1alnhias Docas sejam
nutenção do patrimônio estatal posto à disposiçao indicadas pelos CAP, através dos respectivos blocos,
dos arrendatários, ao cumprimento de metas quanto cabendo alOS empresários e tl'Slbalhadores Sl indica-
ao incremento de cargas e investimentos, ao respeito ção de um diretor cadal, e ao bloco govemamental a
ao meio ambiente e a outras funções próprias da cha- indicação do Diretor-Presidente.
mada Autoridade Portuária. Finalizando, SJgradecemos a oportunidade ofe-

Esse tipo de debate ganha dimensão quando se recida e nos colocamos à disposiçálo para os esclare-
percebe que são vários os terminais localizados fora cimentos que estiyerem a nosso alcance.
da área do porto organizado que, seja pór um defeito A SRA. P~E$IDEKlT~ (Deputada Teima de
na interpretação desse conceito, seja por um proble- Souza) - Agradecemos ao companheiro José RenSlto
ma de distancia geográfica com Brasflia, acabam por Inácio de Rosa.
não terem um tipo de controle e acompanhamento. Concedo Si palavra, pelo prazo regimental de

Temos, a esse respeito, procurado várias autori- vinte minutos, ao Sr. Abelardo Whickam Fernandes,
dades governamentais que nao dao conta sempre da Presidente da Federaç~o Nacional dos Estivadores.
preocupação do governo com o assunto e reafirmam O SR.ABE~~DO 'J(!HIC~új FE~~A~DE~ -
a manutenção das Companhias nesse tipo de encar- S~ President:a, Deputada Teima de SOUZsl, Sr. Re-
go, sendo, porém, que nao é dque se observa na pré- lator, Deputado e ex-wiinistro Eliseu R~sende, De-
tica. O que realmente se observa é a falta de objetivos putada Jandiral Feghali, demais Deputados, senho-
claros que permitam vislumbrar o que efetivamente ras e senhores, serei breve na minha sxposiçSío. Pri-
se deseja para adequar as companhias ao papel que meiraments, farei um histórico de como chegSJmos
lhe foi imposto na Lei dos Portos. Exemplos i1ustrati- ao documento do quallsrei trechos e fSlrei alguns co-
vos do que acabamos de afirmar sao, por um lado, as mentários, em relação ao assunto discutido ontem e
intermináveis reestruturações administrativas e os também ao que será discutido hoje, fsJzendo prevaJle-
planos de desligame!';to voluntério, os chamados cer nosso ponto de vistal.
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Faz seis anos que foi.promulgada a Lei n° B.B30. abrangência excessiva proposta pelo Poder
Percorremos um longo e árduo caminho, com muitas Executivo para o escopo regulatório da
rusgas, muitos interesses corporativos para agora Agência Nacional de Transportes-ANT, o in-
embrionariamente convergirmos com interesses dos teresse público seria melhor atendido com a
empresários em alguns pontos que consideramos de- criação de agência especffica para transpor-
terminantes para que haja paz entre trabalhadores e te aquaviário.
empresários nos portos nacionais. Não quero dizer Como dissemos no infcio, a Lei dos Portos é vo-
com isso que esse documento assinado por todos cacionada para negociação. Muito se avançou, mas
nós ontem é a solução final para os problemas dos espera-se avançar ainda mais.
portos brasileiros em relação ao capital-trabalho. Gostarramos de fazer alguns comentários, Sr.

A Lei dos Portos não tem muitas virtudes nem Relator, sra Presidenta, por acharmos que a proposta
muitos defeitos. Ela tem um predicado: é vocaciona- do governo não os contempla. Não ter polftica pública
da à negociação. Permitiu que se criasse, no Brasil, para o setor também é uma polftica. Como foi dito
nos últimos seis anos, nova plêiade de técnicos, de nesta reunião pelo Dr. Manteli, o setor de transporte é
debatedores, de conhecedores de um setor da ativi- vital para a nova organização da economia mundial.
dade econOmica brasileira conhecido por muito pou- Há quinze dias, vimos uma verdadeira guerra
ca gente. nos Estados Unidos, na reunião da Organização

Lerei um trecho que diz respeito à posição de Mundial do Comércio. Os parses desenvolvidos,
empresários e trabalhadores. Para não ser muito lon- aqueles que estão tirando proveito da globalização,
go, farei comentários acerca daquilo que entendemos fecharam as suas portas literalmente para os inte-
carecer a mensagem do governo na criação da Agên- resses econOmicos dos pafses emergentes. E de
cia Nacional de Transportes: que forma fizeram isso? Protegendo sua econo-

As entidades empresariais e de traba- mia, criando instrumentos que pejorativamente
Ihadores abaixo nomeadas, em comum chamamos de subsrdio no Brasil, mas que para
acordo, vêm apresentar ao Congresso Naci- eles são instrumentos de desenvolvimento e de
onal sugestões relativas ao Projeto de Lei nO manutenção de uma economia forte e competitiva.
1.615, de 1999, de autoria do Poder Execu- O que fez o Primeiro Mundo para ter condições de
tivo, que trata da instituição da Agência Na- competir e de proteger as suas economias? Ele-
cional de Transportes, como seguem. geu o setor primário, de infra-estrutura, como prio-

O setor portuário já dispõe de moderna ritário e indutor da sua economia, um setor básico,
legislação, aprovada pelo Congresso Nacio- principalmente, o do transporte aquaviário. Dessa
nal em 1993, que prevê uma Administração forma, tanto os portos quanto a Marinha Mercante
do Porto Organizado e um Conselho de Au- dos parses do Primeiro Mundo são fortemente ca-
toridade Portuária, com função gerencial e pitalizados e não subsidiados como querem fazer
reguladora, com representação do governo, crer no Brasil.
de empresários e trabalhadores. A Lei n° Ontem foi dito uma série de coisas a respeito da
8.630/93 encontra-se em pleno processo de nossa Marinha, foi quantificada a tonelagem hoje
implementação. Em função dos ajustes so- existente, chegou-se ao extremo de dizer que não te-
ciais e estruturais inerentes à Reforma Por- mos Marinha nenhuma, mas repito, não ter poUtica
tuária, o processo de institucionalização da para o setor também é uma polftica. É preciso que o
nova lei foi necessariamente lento, mas já Brasil mensure a infra-estrutura do setor marrtimo
apresenta resultados positivos em termos portuário, pois neste se deixou que terminasse a nos-
de produtividade, redução dos custos por- sa Marinha Mercante e contra a nossa balança de pa-
tuários e, inclusive, como contrapartida de gamento com 6 bilhões de dólares de frete. A socieda-
investimentos em equipamentos portuários de não teve a oportunidade de mensurar se o custo de
modernos. Por essas razões, consideramos manter uma Marinha Mercante seria menor do que o
necessário que as referências aos portos e benefrcio que certamente viria e de discutiro assunto.
terminais sejam retiradas do texto do PL, Se o Brasil tivesse vontade polftica de ter uma
pois o setor já dispõe de ente regulador. polftica pública para o setor marftimo, certamente o

De acordo com a mesma filosofia que benefrcio seria muito maiordo que o custo, tanto o be-
excluiu o setor aeroviário e os aeroportos do nefrcio econOmico como o de retornarmos à nossa
projeto, acreditamos que, ao invés da soberania.
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Bem disse o companheiro Saverino trBlzer do Atrevo-ma a dizer que também somos culpa-
ponto A para o ponto B, de repente ser~ impossfvel dos, assim como alguns empres~rios e alguns seto-
para o nosso próprio produto principalmente $61 ele for res da sociadade, porque existe uma campanha em
estratégico. Estamos correndo o risco de transportar cima da nova concepção econômica liberal, no senti-
alimento num conflito qualquer nos nossos navios de do de que o Estado deva intervir o mfnimo possfvel. O
guerra por não temos Marinha l\ilercante, porque não próprio governante admite isso e o faz para não entrar
temos uma polftica pública para o setor marftimo, por- na contramão da história, mas na verdade o gover-
que a sociedade não discutiu, nao mansurou se o nante vai defender o Estaldo como pode e paral se vin-
custo de mantermos uma MarinhEl i\tlercante aJltiva é gar daqueles que lha querem tirar poder. Isso tem mu-
menor do que o beneffcio. Temos a certezSl de que é. ito ai ver com a idéia de que, se você me tiraJr o poder,
A mesma questão pode estender-se aos portos naci- eu fecharei o cofre! isso tem muito a ver com essas
anais. Muito se fez, mas o bésico ainda está por se fa- vinganças que acontecem por af, porque o empresá-
zero rio quer um Estado pequeno, de que se possa locu-

Os pafses do Primeiro Iviundo entenderam que pletar; quer um Estado que lhe abra crédito; quar um
o porto é o mais importante dos modais. E o que flze- Estado que lhe dê uma Iiberdêlde empresarial; maJs,
ram? Um dos fatores encarecedores dos portos é a nao quer um Estado que regule as suas aJtividadelil. A
manutenção da infra-estrutura, principalmente nos sociedêlde não pode perder o controls dos seu~ mei-
portos europeus cuja maioriaastao nos rios, muitos os de produção, especiaJlmente, de sua in-
assoreados assim como no Brasil. Lál resolveram fa- fra-estrutura e principalmente, sobre os seus portos.
zer com que os seus portos dessem competição aJos Portanto, essa é a nossaJ posiç§o. Fizemos esse
seus produtos, simplesmente usarSlm o instrumento comentário e lastimamos que não se estabeleçaJ ums
de capitalizar as suas administrações, no sentido de polftic81, Sr. Relator, para saber se vale aJ pena para o
manter a infra-estrutura por conta do Erário. A in- Brasil ter uma polftica marftima, uma polftica de cons-
fra-estrutura portuária no Primeiro wlundo, do G-7, em trução nalva!. Até desconfio que o Brasil perdeu pico
até 90% em alguns casos, é mantida pelo Erário, por- tecnológico, porque os naJvios evolufram bêlrbalridade.
que eles entendem que porto é indutor e nao 8U- Não sei se n§lo terfamos que começar tudo de novo.
to-sustentado como se quer í'alzer crer no Brasil. Mas, t81mbém, não discutimos nem mencionamos o

É impossfvel Brasil manter o que pretende al- problema. Valerá a pena para o Brasil rediscutirmos
cançar na sua diminuição de custo e n§o mensurar o essa questao, Estado brasileiro assumir de verdade
custo-beneffcio, mantendo a infrSl-estrutura portusria que quer ter competição por meio dos seus próprios
através do Orçamento da Uniào. Quando foi sancio- organismos e reassumir a sua soberania, tSlnto no se-
nada a Lei dos Portos, o art. 46 que estavaJ inserido na tor marftimo qUaJnto no setor portuêrio.
Lei n° 8.630, por visao dos trabalhadores que entendi- i4. $M. Pi~':$IDc~TÁ (Deputada Teima de
am que porto era atividade-meio e não altividade-fim, Souza) - Agradecemos, Sr. Abelardo Whicl<aJm Fer-
foi vetado pelo Governo do Sr. Itamar Franco sob o nandes, pelas suas pSllavras.
argumento de que não estava previsto no Orçamento PaJSiSO imediataJmente a palavra ao Sr. Relator,
de 1993. Ora, poderfamos ter feito uma previsão de Deputado Eliseu Resende, paJraJ SU81S consideraJçoas
1994, 1995 e até hoje terfamos os portos como ocorre e psrguntas.
no resto do mundo, com sua infra-estrutura sustenta- O s)R. DEF'UT~DO ELI~EU R\E$EI\IDE - Tive-
da pelo Estado. É preciso discutir-se isso para saber- mos exposições importaJntes, sscl51~acedoraJs e por
mos se compensa modernamente, porque se com- certo trairão uma contribuição relevante, a fim de que
pensa para os Estados unidos, paJra a ÁsiSl, para a os Parlamentares que constituem esta Comiss§o,
Europa, por que não compensará para o Brasil? Serã possam decidir da melhor maJneira sobre o projeto de
que ainda temos que impedir que uma gama enorme lei que regulamentaJ o setor dos transportes.
de nossos produtos entre na nossa pauta da exporta- Eu gostariêl de fazer algumaJs indagações ape-
çao, por termos realmente portos Calros e nao pela nas para obtelr esclarecimentos adicionais, particular-
mão-de-obra do trabalhador, pala orgalni2::açao, por- mente ao Carlos Acatauassu e ao \Nilen wiaJntali, maJs
que avançamos nisso. É exatalmente pela filosoflal de essas perguntas se estenderao tambiJm ao José Re-
Governo, de não ter mensurado questao desse modaI nêlto e aJO Abelardo, sobre pontos que registramos
que se mistura entre marftimo e portuério de forma aqui.
mais dinâmica, mais moderna para que seja competi- NaJ exposição do Carlos, 'ele fez um comantério
tivo. que entendemos importante que corresponde à op..



Quero estender as minhas considerações a res
peito das exposições dos Srs. José Renato Inácio de
Rosa e Abelardo Whickam Fernandes, porque foi mu-
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servação de que hoje, com a extinçao da Portobrás, pensa de Iicitaçao ou uma autorização sem Iicitaçl!io,
as administrações hidroviárias estao ligadas por su- caso o interessado tenha o domrnio útil da área den-
bordinados ou se reportando às Companhias Docas. tro do porto organizado.
Citou, inclusive, o exemplo da sua Companhia Docas Existe exemplo de algum porto organizado no
do Pará, a que a hidrovia ou a via navegável Ara- Brasil, onde existem áreas de propriedade de tercei-
guaia-Tocantins está subordinada. É claro que cor- ros e nao de propriedade da União, caso em se abriria
respondem a atividades distintas. uma exceçl!io e haveria uma autorização sem Iicita-

Gostaria de um esclarecimento adicional do çao?
Carlos. A yia navegável correspondente ao Araguaia Ainda dentro da linha dos terminais privativos, o
com Tocantins tem sido contemplada com investi- Dr. Wilen, Presidente da Associaçl!io Brasileira de
mentos do Tesouro para melhoramento das suas con- Terminais Privativos, levantou questao de alta rele-
dições de transporte fluvial? Se esses investimentos vência que identificou como sendo o principal proble-
existem, qual é o 6rgao do governo encarregado de ma dos custos portuários ou do custo Brasil na área
promover esses investimentos, ou seja, contratar as portuária. Falo da questão do tempo, da velocidade
obras e também fazer a manutençl!io da via navegá- de operaçl!io de uma equaçao de transporte. Essa
vel? abertura para construção de terminais privativos, au-

Tenho a impressao de que essa é uma conside- torizados pelo governo, poder concedente à Uniao,
ração importante para podermos definir nessa lei exa- independentemente das Companhias Docas, porque
tamente quem vai cuidar da via navegável, nao ape- isso estaria fora da área do porto organizado, tem
nas no que diz respeito aos investimentos governa- contriburdo para a reduçl!io desse tempo?
mentais para construçao, organizaçao e recupera- No momento em haja um operador privado que
ção, mas também para manutençl!io e sinalização da administre um terminal privativo, sendo ele muitas ve-
via. zes o dono da carga, a velocidade da operaçl!io de ex-

Pergunto ao Dr. Carlos e Dr. Wilen Manteli, se portaçl!io fica realmente aumentada no caso do termi-
me poderiam dar informações a respeito dessa maté- nal privativo ou essa deve ser uma diretriz de condu-
ria. ção das instalações portuárias no Brasil para que

A outra argaiçao que faço foi levantada, tam- esse tempo seja reduzido?
bém, na exposição do Carlos. Refiro-me à questão re- A Lei n° 8.630 dá ao terminal privativo a condi-
lacionada com a autorizaçl!io para os terminais privati- ção de movimentar cargas de uso exclusivo ou car-
vos dentro e fora da área do porto organizado. gas pr6prias e também de uso misto.

Hoje, a quem cabe demarcar o porto organiza- Já há algum exemplo de terminal privativo no
do? Faço esta pergunta porque a autorizaçl!io de um Brasil, em que o administrador do terminal, ou con-
terminal privativo dentro do porto organizado, normal- cessionária, ou autorizat6rio movimente, além da sua
mente teria de ser feita pela autoridade portuária cor- carga pr6pria, como é o caso de empresas de minera-
respondente àquele porto. Enquanto a autorização ção, o caso da Petrobras, o uso misto, ou seja, um
para a instalação, para a implantação ou operaçl!io de contrato de adesão para operação de cargas de ter-
um terminal privativo fora da área do porto organizado ceiros?
é uma autorizaçl!io que hoje deve está sendo dada O outro questionamento que faço é novamente
pelo pr6prio Ministério dos Transportes e passaria a ao Sr. Carlos Acatauassu.
ser atribuiçl!io da Agência Nacional dos Transportes. No Brasil temos portos organizados. Na verda-
Está havendo uma demarcação correta e adequada de, achamos que dentro da área do porto organizado,
das áreas das portos organizados como preceitua a ou como antigamente chamávamos porto de carga
Lei nO 8.630? Como fica essa autorizaçl!io do terminal geral, a administraçl!io portuária é efetivamente mais
privativo dentro e fora do porto? complexa e temos - parece - três exemplos de como

Dentro do porto organizado, o terminal privativo isso é conduzido no Brasil. Existem portos organiza-
é concedido mediante Iicitaçao com um contrato de dos cuja administrador são as Companhias Docas.
arrendamento dos bens públicos possurdos pela Existem portos organizados totalmente concedidos
Uniao. Mas, quando se trata de um terminal privativo ao setor privado. Lembro-me que antigamente o Por-
fora da área do porto organizado, a atividade se insta- to
la com uma simples autorização sem Iicitaçl!io. A Lei
n° 8.630 abre uma observação: no caso dentro da
área de um porto organizado poderá haver uma dis-



(Intervenção inaudlvel.)
O SR. CARLOS ACATAUASSU - São executa

dos por terceiros, quer dizer, contratados pela compa
nhia. A Companhia Docas tem uma comissão perma
nente de licitação para as atividades e licitações da
própria companhia e tem uma comissão de licitação
mista entre elementos da Companhia Docas e da hi
drovia para os projetos hidroviários.

No que concerne ao terminal privativo e misto.
temos exemplos. Todos os terminais privativos que
solicitaram funcionalidade ao Ministro, invocando o
art. 4° da leí, pediram que fossem de uso privativo, po
rém misto, para que pudessem movimentar a carga
de terceiros. É o caso da Rio Capim Caulim, que fica
próximo ao Porto de Vila do Conde, que faz beneficia-
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ito importante termos tido a palavra dos operadores O SR. CARLOS ACATAUASSU - sra Presiden-
portuários, no caso especrfico dos estivadores e dos te, Sr. Relator, fiz umas anotações sobre as pergun-
trabalhadores da área portuária. Gostaria de dizer tas dirigidas ao setor portuário da área da Abep. Va-
aos Srs. José Renato e Abelardo que achamos que a mos começar. então, pelo caso das hidrovias.
Lei nO 8.630 foi um avanço e que não nos caberia, Como V. ExB mencionou, temos duas hidrovias
nesta legislação, entrar no mérito dessa lei, porque subordinadas à Companhia Docas do Pará.
ent~ndemos que foi. um passo importa~te e qualquer A primeira pergunta é se há recursos para a sua
legislação que queira entrar com mais detalhe na implantação, para os seus projetos de manutenção.
opera~ão portuária,. no senti~~ de tentar aprimorá-Ia. Sim. As hidrovias têm dois tipos de atividades:
deveria ser uma legislação dlstmta desta, porque nes- uma, que é atividade permanente ligada à manuten-
ta cuidaremos apenas dos aspectos institucionais. ção da navegação. Há um convênio firmado há mui-

Concordo com o Sr. Abelardo que, às vezes, é tos anos com a Marinha do Brasil, que cabe às admi-
uma boa poHtica não haver poHtica. Na área que cha- nistrações hidroviárias de todo o Brasil zelarem pela
mamos de desregulamentação existem setores de segurança da navegabilidade dos rios brasileiros.
transportes regulados por concessão através de Iici- Como tal, eles fazem um trabalho permanente de ma-
tação, muitas vezes concessão para operação vincu- nutenção de bóias de sinais nas hidrovias exatamen-
lados a contratos de arrendamento dos bens; há per- te interiores, ficando por conta da Marinha o controle
missão com licitação para execução de uma atividade dos acessos de mar.
de transportes; há transportes simplesmente autori- Os recursos são colocados no Orçamento Geral
zados, como o caso do transporte marrtimo e do da União pelo Ministério dos Transportes, que faz o
transporte de cabotagem e há transportes não regula- programa para o ano seguinte, estabelece dentro
dos sem qualquer polrtica, que é o caso do transporte desse programa os planos de trabalho. Como as hi-
rodoviário -de carga e do transporte fluvial de cargas. drovias deixaram de ter subordinação à Portobrás,
De forma que temos realmente essa questão de às pela sua extinção, foi assinado um convênio, no nos-
vezes não haver regulamentação, regulação, depen- so caso, é o nO 1/95, com a Companhia Docas do
dendo muito de como consideramos uma determina- Pará. Este convênio já está no vigésimo segundo adi-
da atividade econômica, se ela é estratégica, ou se tivo. Esses aditivos é que fazem a programação e
não é estratégica, se se trata da utilização de um bem anexam a esse convênio-mãe, - vamos chamar as-
público estratégico, ou não estratégico, ou se trata de sim - básico, os planos de trabalho. No caso do mo-
uma prestação de serviço público, ou não público, mento, por exemplo, com a priorização que o Gover-
quando, então, teremos, inclusive~ atividade não re- no está dando aos modais hidroviários, os recursos
guiada ou não regulamentada. Entendemos que há que estão sendo alocados são vultosos. principal-
atividades importantes que não precisam ser regula- mente quando se trata de implant~ção de h~drovias
das e sÓ regularramos aquilo que realmente convém exte~sas, como n~ caso do Araguaia-Tocantins e do
à Nação, à sociedade brasileira, estabelecendo um Ta~aJós-Teles Pires.. São recu~sos ~I~vados ~ar~
mrnimo de poHtica para regulação, protegendo os proJetos, todos eles feitos por meio de liCitação publl-

bens e os serviços, que são públicos e que devem ca.
ser, então. administrados pelo União, ou no caso pe-
los Estados, com delegações às autoridades portuári
as, no caso dos portos organizados.

São as observações que gostaria de fazer e
acho que as respostas poderiam adicionar bastante
as contribuições anteriores, para que possamos pre
parar aqui o melhor trabalho possrvel.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Teima de
Souza) - Obrigada, Sr. Relator Deputado Eliseu Re
sende.

Darei a palavra aos senhores expositores na or
dem em que foram feitas as exposições. Em primeiro
lugar, ao Sr. Carlos Acatauassu, Presidente da Asso
ciação Brasileira das Entidades Portuárias. ABEP.
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menta e exportação de caulim, assim como a Rio Ca- Outra pergunta refere-se à ABTP. sobre veloci-
pim Caulim. Ambos têm autorização do Ministro, me- dade de operações. Se não mais nenhuma dúvida na
diante portaria especrfica, para operar, porém em ca- minha área, passarei a palavra adiante.
ráter misto. Por quê? Porque, mesmo que eles não A SRA. PRESIDENTA (Deputada Teima de
pretendam concorrer com a Companhia Docas, eles Souza) - Esta Presidência agradece a participação
movimentam carga por ocasião do recebimento de in- ao Dr. Carlos Acatauassu.
sumos para suas ampliações e para os componentes Com a palavra o Sr. Wilen Manteli, para respon-
de seus produtos. Eles recebem carga de terceiros. der às perguntas feitas pelo nobre Relator.

Dessa forma, eles teriam de pagar por estas OSR. WILEN MANTELI- sra Presidenta, o que
cargas se elas não fossem de uso misto. Portanto julgamos crucial é o que vem a ser a área do porto or-
eles também movimentam cargas de terceiros. Todos ganizado, assunto que ainda se presta a confusões.
eles, nenhum deles pede apenas para uso exclusivo. Quando as administrações dos portos começa-
Todos pedem para uso exclusivo e misto. ram a delimitar as áreas, eu me lembro de que, no

Quanto ao porto organizado, pelo menos, duas Porto de Rio Grande, se não tivéssemos tido cuidado,
hipóteses: os portos organizados que pertencem às irlamos fazer incluir, como integrantes da área do por-
Companhias Docas, e os portos organizados que to- to organizado do Rio Grande, os Portos de Buenos
ram delegados para os Estados. Recentemente, o Aires e Montevidéu.
Governo Federal delegou o Porto Velho, em Rondô- A lei, no entanto, é muito clara ao definir o que é
nia, para o Governo do Estado de Rondônia, e o Porto área do porto: são os bens administrados e mantidos
de Manaus para o Governo do Estado do Amazonas. pela administração do porto. Ponto. Não há mais o
Foi a delegação de um patrimônio da União. que entender e alastrar. Não se trata de uma área

N6s temos tido grande dificuldade - o nosso as- continua, nem poderia sê-lo. Não c?mpre~nde todos
sessorjurldico tem quebrado a cabeça com o Dr. Bal- os terrenos, as ~argens dos canais ou nos. Ela só
dez -, porque ainda há uma terceira hipótese: os por- compreende, eVlde~~emente, o canal de acesso, que
tos organizados dentro da Companhia Docas que é de sua responsabilidade, ~ os t~rrenos a ela afetos,
pertencem ao patrimOnio da Companhia Docas. Qu- que pertencem ao ~~u patnmônlo ou f~ra~ delega-
ando a Companhia Docas do Pará, por meio da distri- dos para a sua ad~lnlstração e as benfeltonas de su-
buição geográfica que mencionei em minha palestra, perestrutura e equIpamentos. .
herdou os Portos de Manaus e de Porto Velho a Atualmente, o que vemos convIvendo são por-
União, depois de algum tempo, como proprietéria tos arrendados d~ uso ~úbl!co e terminais privativos.
destes portos, simplesmente fez a delegação para os Para te~ um terminal pnvatlvo com contrat~ d~ ~de-
Estados no momento em que assim eles solicitaram. são, o titular do terminal tem de ter domlnlo utll do

, . imóvel - ou por aforamento, concedido pela União
No caso, por exemplo, dos Portos de Óbldos, n? Federal, pelo qual ele paga o foro, o (ininteligfvel)

Par~, e de Santa.n~, em Macapá, que estão no ~atr~- anual, ou por compra direta do terreno. O terminal pri-
mOmo - nós admInistramos dez portos -, os Mumclpl- vativo é bom entendermos historicamente foi criado
os pediram para fazer a delegação destes dois por- para ~iabiJizar algo como u~a Vale do Rio Doce uma
tos. No nosso caso, temos !ido dificuld~de pa~a faz~r Petrobras e outras tantas empresas que semp~e fo-
esta delegação porque a lei só a permite medIante 11- ram constitufdas e são meramente atividades-meio
citação. da atividade principal. Onde há terminal de uso priva-

A Companhia Docas é de economia mista e nao tivo, há atividade principal, há indústria.
pode praticar delegação, nem concessão. Quem o O terminal da Vale é o melhor exemplo. Ela é ti-
faz é a União. A forma que se está delineando mais tular do imóvel está no Porto de Vitória mas foi ela
correta juridicamente é fazer uma cisão: faz-se a ava- que fez todos ~s investimentos. A admi~istração do
Iiação do porto, a Uniêo cria uma assembléia geral, Porto de Vitória não tem nenhuma ingerência ou res-
reduz o capital da Companhia Docas, tirando aquela ponsabilidade por estes investimentos, nem pelo cais
participação, e este porto, passando ao patrimônio da nem por todas as instalações portuárias.
União, ela o delega. Ainda mais: as operações que se realizam den-

Está havendo, portanto, dificuldade para aplicar tro de um terminal privativo são regidas por lei priva-
a própria Lei nO 8.630 no caso de portos organizados, da, por legislação comercia', por lei civil, donde a pr6-
que não pertencem à União, mas sim ao patrimônio pria lei dos portos exclui qualquer responsabilidade
das Docas. do poder concedente. Quem usar o terminal privativo
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e tiver problemas é que terá de brigar com o titular do desenho, do perlmetro chamado porto organizado, já
terminal. Terá de ir à Justiça, pois a União não tem que não é contInua. Isso é muito importante para evi-
nenhuma responsabilidade. tar confusões que, desde 1993, estão ocorrendo.

Diferentemente ocorre com os portos públicos. Temos hoje, Sr. Ministro, em torno de setenta
. A União sempre é a responsável por eles: se o titular terminais com contrato de adesão, todos, em condi-
do terminal arrendado ou a administração do porto ções de operar, se quiserem, cargas de terceiros -
não responderem pelos prejurzos e problemas, a ainda bem, porque isso força a competição. O legisla-
União sempre poderá ser invocada, porque ela é a dorde 1993 foi sábio pois percebeu que a competição
responsável. Essas são as diferenças. viabilizaria os portos públicos, e essa seria alcançada

É preciso entenderque, se não fossem os termi- pela liberação dos terminais privativos, que dispu-
nais privativos, nós não terramos, por exemplo, uma nham de investimentos pesados, mas ociosos, já que
Vale do Rio Doce ou uma Petrobras, porque se pen- não utilizavam sua capacidade para operar cargas de
sarmos apenas nestas duas, são elas que movimen- terceiros.
tam por ano, em média, entre exportação e importa- E o que estamos vendo hoje? Voltando ao caso
ção, mais de 200 milhões de toneladas. da Vale, os operadores e a administração do porto re-

Se agregarmos M~R e outras empresas, o mo- únem-se com os trabalhadores e estão competindo.
vimento nesses terminais privativos gira em torno de Naquela época, também conseguiram reduzir o custo
80% de um volume anual de 420 milhões de tonela- da soja. A competição é salutar, mas o engessamen-
das. Seria absolutamente inviável que essa movi- to, o estabelecimento de reserva de mercado não aju-
mentação fosse efetuada pelos portos públicos. da ninguém, principalmente o PaIs.
Então, foi o instrumento que, lá nos idos de 60, o go- Com relação à concessão, à autorização de ter-
vemo encontrou para viabilizar nossa indústria, o se- minais privativos, é o Governo Federal quem concede
tor de mineração e outros. permissão para que os terminais se instalem, contu-

A nova lei de 1993 veio simplesmente acabar do, sempre aos que são atrelados a uma indústria,
com uma restrição, que, para um PaIs pobre, soava como forma de incentivar; foi uma forma que o gover-
como um verdadeiro deboche. Proibiam que os termi- no encontrou para viabilizar uma série de atividades.
nais privativos operassem cargas de terceiros, sob a A operação de cargas de terceiros teve como objetivo
alegação de que era serviço público. E o que trnha- a otimização das instalações e o estabelecimento da
mos com isso? Eram terminais com investimentos pe- competição.
sadlssimos. E volto sempre a citar o caso da Vale, No caso dos custos e tempo, Sr. Ministro, evi-
que, para mim, é emblemático, já que lá era proibido dentemente que os terminais, antes da lei, já tinham
operar cargas de terceiros, mas o Porto de Vitória ti- eficiência e custos mais competitivos, porque opera-
nha dificuldades de escoar, por exemplo, a soja. Após vam e operam 24 horas por dia, sete dias por sema-
a lei, a Vale passou a operar a soja também. Aépoca, na, o que não acontecia no porto público. Essa é uma
o custo médio era de 12 dólares a tonelada da soja, realidade que deve ser adotada pelo Pars em todas
mas, quando a Vale entrou na competição, foi derru- as atividades. Se quisermos competir e desenvolvero
bado para 4 dólares a tonelada, e hoje deve estar me- Pafs, teremos que ser tão eficientes quanto os que
nos ainda. Quem ganhou com isso? Nosso produtor, competem com os produtos brasileiros, tendo a mes-
nosso comércio exterior. ma garra, a mesma disposiçao e o mesmo ritmo de

Essas são as grandes vantagens, que precisam trabalho dos nossos concorrentes.
ser mantidas e respeitadas. Achar que o terminal pri- Não adiantam portos, leis, agência, se não utili-
vativo tem mais vantagem que o público... Não nos zarmos a eficiência do brasileiro trabalhando 24 ho-
esqueçamos que o terminal privativo fez os investi- raso Um porto não pode ficar parado, um navio não
mentos e é obrigado a manter toda sua estrutura. Já, pode ficar parado.
no porto público, quem arrenda o terminal está assu- A eficiência tem que ser aumentada, porque ela
mindo um investimento feito pela União Federal e dis- própria já existe nos terminais arrendados, nos termi-
põe de uma série de vantagens, as quais, se o termi- nais de uso público, nos terminais de contêineres. Em
nal privativo desejar, deve pagar. As vantagens têm Santos, por exemplo, há uma produtividade que se
que ser consideradas sob esse ângulo, sob esses as- assemelha aos principais portos do mundo.
pactos. Agora, há fatores que independem dos termina-

A outra questão fundamental do conceito de is, principalmente os relacionados ao trabalho das au-
área é que ela não envolve todas as instalações do toridades, quer da Receita, quer do meio ambiente,
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da saúde, enfim, de todas que atuam no sistema por- ram construidos com dinheiro público, em todas as
tuário. E, ai, depende muito mais das autoridades e empresas públicas. No Brasil, não temos nenhum ter-
da administraçêo do porto fazerem com que eles tra- minai relevante que não tenha sido construido com
balhem, de forma simultânea, 24 horas por dia e sete dinheiro público. O único terminal privativo de certa
dias por semana, porque é impossivel deixar o navio significância é São Marcos, no Porto de Vitória, que
esperando. O navio não espera, nosso cliente lá fora exporta minério, aliás, com alta tecnologia, através do
não vai esperar. minério oleoduto, e teve investimento próprio da Sa-

Essa é uma questão simplesmente gerencial, mar.
que compete à administração do porto, ao CAP e às Hoje estão todos privatizados, mas os terminais
próprias autoridades governamentais. Não se trata de foram feitos com investimento público, inclusive o do
grande obstáculo, mas é necessária a mudança de Barão, realizado à época do Ministro e com a inten-
mentalidade para que todos entendam que somos ção de se realizar um solo criado que fosse usufruido
parceiros nisso. pela sociedade brasileira como um todo. Não foi des-

Nessa disputa, nessa globalização, se o agente tinado exclusivamente à Vale do Rio Doce, e tem pen-
fiscal, o agente da aduana e o agente da Polfcia Fe- dengajuridica ainda, porque, nós, pessoalmente, ins-
deral não entenderem que são peças importantes, tituimos uma ação civil pública, para a qual deve ser
tanto quanto o trabalhador ou o empresário, não va- dado parecer pelo Procurador da República no senti-
mos avançar e ficaremos sempre nos 51 bilhões de do de atender a solicitação do Procurador de Vitória,
exportação, reclamando que precisamos dobrá-Ia estando em questionamento o solo criado do Porto de
para 100 bilhões. Tubarão.

Quanto à questão de Imbituba, é bom lembrar Então, a coisa não é bem assim. Todo investi-
que seu porto era concessão privada antes da Lei dos mento em terminal privativo foi feito com dinheiro pú-
Portos, de 1993. blico, nos portos públicos e empresas públicas que fo-

Houve uma adaptação e o Porto do Paraná, as- ram privatizadas. Hoje, al.gu~as empresas estão
sim como o do Rio Grande do Sul, que são conces- abandonando sua planta principal p~ra se atere~ ao
sões, delegações, constituiram uma autarquia, que é n?vo grande filão, que é o comé~clo entre na~o~s,
a administradora do porto' funcionam como a docas ainda talvez o calcanhar da globalJzação, que slgmfi-
em qualquer outro porto. ' ca 28 a 30% do PIB mundial. A~g~mas empresas.es-

Não sei se res ondi todas as perguntas Sr. Mi- tão abandonando sua pl~nta .onglnal para se de.dlca-
nistro mas estou à ~ua dis osi ão. ' rem .ao transporte maritl.mo mternaclonal, por Inte~-

, p ç médiO das concessões feitas e dos equivocos cometi-
A S~. PR~SIDENTA (Dep~tada Teima de dos, como, por exemplo, a Portaria n° 9.495.

Souza) - MUito obrigada, Sr. Manteh. . Está ar o ex-Ministro Alberto Goldman, que, com
Passo a palavra ao Sr. Abelardo Whlckam. competência, precisão e honestidade, delimitou a
O SR. ABELARDO WHICKAM FERNANDES - área do Porto Organizado de Santos, instituindo a

Quero só fazer mais um comentário. Portaria nO 125. Alguns meses depois, ele delimitou,
Primeiro, lembro que, em nenhum momento, com clareza, que a Cosipa fazia parte do Porto Orga-

pedimos a modificação da Lei dos Portos; não quere- nizado. Portanto, sujeito às leis dos portos, à Lei n°
mos emendá-Ia. Deve haver outro organismo para 8.730. Por tráfico de influência ou por qualquer coisa,
que o governo adote uma filosofia de porto, no senti- que não vem ao caso - não queremos azedar nossas
do de que estabeleça se essa é uma atividade-fim ou relações -, por alguns minutos e segundos nas coor-
uma ativid~de-meio. Se entender que é uma ativida- denadas geográficas, foram retirados do Porto Orga-
de-meio e que deve sustentar sua infra-estrutura, ele nizado de Santos alguns milhares de quilômetros de
tem o instrumento para fazê-lo, mas não estamos pe- alqueires de terra, incluindo-se ai a Cosipa. Então,
dindo a modificaçêo da Lei dos Portos. por alguns minutos, lá nas coordenadas geográficas,

Com relação à segunda questão, se a sra Presi- e um milagre da mudança de dois números, de 125
denta me permitir, digo ao Or. Manteli que S. S8 come- para 9.495, a Cosipa goza de vantagens que nenhum
teu uma série de equivocos. Para começo de conver- operador portuário no Porto Organizado de Santos
sa - e isso não diverge, absolutamente, da conver- tem.
gência que estamos tendo agora -. é verdade que o As coisas avançaram. é claro. Esperamos até
grande alavancador das nossas exportações foram que seja reformulado o equivoco que se cometeu na
os terminais privativos, mas lembro que todos eles fo- mudança de minutos nas coordenadas geográficas.
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Sr. Ministro, não queremos modificar a Lei dos Em primeiro lugar, em relação aos debates da
Portos. Aqui, no Congresso, corremos grandes riscos audiência de ontem, posso até provocar risos, mas
se isso for feito. Queremos que'o governo discuta me- quero explicar o tamanho das minhas dúvidas e prin-
Ihor, com a sociedade, o custo e o benefIcio de man- cipalmente das minhas angústias quanto à questão
termos a estrutura portuária, não só nos portos, como da ANT, que, entendo, mexerá com toda a costa bra-
também na questão do transporte marltimo, no senti- sileira e toda a regulação da balança de comércio ex-
do de olharmos com mais carinho para o problema de terior, além de alterar a vida dos trabalhadores e dos
termos ou não nossa Marinha Mercante e readquirir- empresários deste PaIs.
mos ou não nossa soberania, para o que outro fórum Hoje, tentarei ser um pouco mais sucinta, mas
pode ser estabelecido. registro que tenho enormes preocupações sobre o

Era o que Unhamos a dizer. que o Dr. Wilen Manteli abordou em uma das suas
Muito obrigado. transparências. Peço até à nossa Assessora Leila

Machado que providencie a reprodução das transpa-
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Teima de rências do Dr. \!Vilen e do Dr. Carlos Acatauassu, para

Souza) - O Dr. Wilen Manteli pede um minuto para que tenhamos esses dados para posterior discussão
sua exposição. Já que depois também vou indagá-lo, e também para que nossa Comissão possa se benefi-
não seria melhor que S. sa ouvisse minha pergunta? ciar deles.
(Pausa.)

Mas minha primeira preocupação é justamente
Já que S. sa deseja falar primeiro, entao, como delimitar a questão de poder da Agência Nacional de

diriam os esquartejadores, pois não. Transportes, seja em relação ao próprio Ministério
O SR. WILEN MANTELI- O Abelardo não per- dos Transportes, seja em relação a toda uma situa-

de o cacoete. Ele me lembra sempre o amante latino, ção que envolve um novo ordenamento da questão
que bate por amor. Estou sabendo disso. Mas, esse de transporte, particularmente dêl questão portuária
sempre foi um diálogo saudável. Divergir não é des- no nosso PaIs. Então, penso que já foi detectado por
respeitar e tem sido assim nos últimos dez anos; em vários segmentos superposições de situações e prin-
1989, já debatramos. cipalmente de poder. É a respeito disso que farei mi-

Mas não tenho o dado do Sr. Abelardo de que nhas perguntas.
todos os terminais foram investidos com recursos pú- Tenho recebido 8-m(1!i1$ que falam particular-
blicos. Sei que boa parte foi investido com capital pri- mente sobre o porto, que vêm de estudos do Centro
vado, até de lucros e de reinvestimentos; outra parte de Estudos em Loglsticas da Universidade Federal
foi com recursos do BNDES e sei que as empresas, do Rio de Janeiro, que está detectando quatro desafi-
as quais conheço, que têm terminais privativos, já pa- os para a questão portuária, para a questão dos
garam esse banco há muito tempo. O que não ocor- transportes, e particularmente para o transporte mari-
reu com muitos investimentos estatais, que estão ina- timo: a modernização da infra-estrutura, o serviço ao
dimplentes até hoje com o BNDES. cliente, custos e a desregulamentação portuária.

Vamos imaginar que esses terminais foram re- Nesse sentido, quero fazer mais do que uma
sultado de recursos públicos. Então, Abelardo, foram provocação, Dr. Manteli. Eu que vivo e sobrevivo a to-
muito bem aplicados, porque os terminais estão indo das as questões portuárias da minha terra, do Porto
b de Santos, ao ver Dr. Galotti, meu particular amigo,em.

lembro da feitura da Lei nO 8.630. Eu era Prefeita até
Obrigado. 1992, ela foi votada em 1993, e tivemos a audácia de
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Teima de tentar discutir a questão dos CAP, que justamente ti-

Souza) - Antes de passar a palavra aos Srs. Deputa- veram uma açãlo democrática por regularem uma sé-
dos inscritos, que, pela ordem, são Olimpio Pires, rie de situações do ponto de vista dos trabalhadores,
Alberto Goldman e Jandira Feghali, gostaria de infor- do Poder Público e também dos empresários, mas
mar que a reunião está sendo gravada e peço que os que hoje trazem outros desdobramentos que podere-
Deputados se identifiquem para posterior registro ta- mos verificar.
quigráfico. 1V1as, antes de falar sobre isso, queria dizer que

Usando da prerrogativa de presidir esta reunião a Portaria nO 9.495, que separou o Porto da Cosipa do
e também na condição de Deputada, gostaria de fa- canal de Santos - contradizendo até suas palêlvras,
zer três considerações a respeito dos debates de pois é o mesmo canal, êl mesma di•.;+dz. À época, tal-
hoje. vez por ingenuidade, entendia que era o problema do
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aço que estava sendo privatizado, mas nao era.
Entendia que era a Cosipa uma siderúrgica que tinha
em si um porto. Hoje, sei que era um porto com um
apêndice lidando com o aço.

Na verdade, o Porto da Cosipa desregulamen
tado opera com tarifas absurdamente não competiti
vas com o Porto de Santos. E na cidade de Santos, de
onde venho, há ainda o maior porto brasileiro e temos
que lutar, nao apenas por orgulho desnecessário ou
posição àté infantil. Acredito que, se essa desregula
mentaçêo acontecer, no volume e na velocidade que
ocorre com a mudança do setor continental realizada
pelo atual Prefeito, teremos o Porto da Ultrafértil en
costando na Cosipa e, em menos de uma década,
acabaremos com o Porto de Santos. Esse porto ope
ra hoje o Porto da Cosipa com a tonelagem embarca
da em cerca de 45 centavos - se estiver errada, as
pessoas aqui presentes me corrijam, por favor -, en
quanto o Porto de Santos opera com embarque a
3.82. Ali no mesmo canal, na mesma estrutura.

Isso significa derrocada para os empresários e
destruição total de toda a estrutura, não só sindical,
mas também dos trabalhadores, que acabam brigan
do entre si, o que não traz nenhum benefIcio do ponto
de vista da competitividade.

Costumo sempre dizer que não concordo com o
modelo liberal. O meu lado perdeu no mundo, mas
não para sempre. Então, hoje tenho o dever, enquan
to Deputada de uma região que se debruça quase
que exclusivamente sobre a questão dos portos do
Brasil, de alertar que, com a desregulamentação e
com a total visão empresarial equivocada para o mo
delo competitivo, porque só os armadores intemacio
nais terão competitividade... Atualmente, a Libra e a
Santos/Brasil conseguem, mas não conseguirão num
espaço muito curto.

Eu, do Partido dos Trabalhadores, quero aler
tá-Ia. Então, o setor dos trabalhadores aqui presente
já foi derrotado, o que também pode ocorrer com se
tores intermediários, que são os empresários nacio
nais, no sentido de que os grandes armadores e a
competitividade internacional ganhem, ficando todo o
poder em empresas que não são mais brasileiras.
Ontem, falávamos sobre isso. A armação internacio
nal coloca dinheiro no Brasil em troca, é claro, da so
berania absolutamente quebrada do nosso Pais.

Teremos que corrigir esse modelo, Dr. Manteli.
E, ai, vão as minhas duas questões finais. O que lhe
digo é uma constatação, não uma pergunta. Eu vivo
com meus companheiros aqui presentes e agora tam
bém com empresários do Porto de Santos uma reali
dade deprimente.

Outro e-maU que tenho diz respeito à mudança,
exatamente há uma semana, dos critérios de arren
damento no setor do Porto de Santos. O presidente
da Codesp, Dr. Wagner Rossi, um dos palestrantes
da Comissão de Portos da qual sou Presidente, que é
uma Subcomissão da Comissão de Aviação e Trans
portes, trouxe sua palavra e muda o critério de arren
damento, justamente porque uma visêo - vou tentar
ser elegante - frouxa do processo não Iicitatório para
a questão do arrendamento de setores públicos está
sendo fatal para o Porto de Santos e, evidentemente,
para outros portos brasileiros, se esse modelo for co
piado. E precisamos corrigi-lo. A discussão da ANT
aCC?ntece em momento propicio para que discutamos
também esse ponto.

E, finalmente, após essas consideraçOes, gos
taria de fazer uma pergunta para delimitar minhas
preocupações de ontem, quando minha verborragia,
eu dizia, era demanda reprimida por vinte dias de si
lêncio, em função do nosso afastamento da Casa.
Percebo, em relaçêo aos debatedores de hoje e aos
documentos apresentados a esta Presidência e parti
cularmente ao Sr. Relator, Deputado Eliseu Resende,
que os portuários empreSários presentes estão de
fendendo o fortalecimento das autoridades portuári
as, de acordo com a Lei nO 8.630 - Dr. Galotti, há al
guns anos, era polêmica até do ponto de vista dos tra
balhadores e dos empresários. I: a lei da sobrevivên
cia.

Por que queremos o fortalecimento da autorida
de portuária do ponto de vista da Lei nO 8.6301 Pare
ce-me, pordois motivos: primeiro, as autoridades por
tuárias nao têm cumprido seu papel, especialmente
naquilo que tange à questêo da autoridade pública. E
dou um exemplo: o CAP de Santos tem empresários
no seu conselho que defendem seus interesses pes
soais em detrimento de outros empresãrios que não
estão no CAPo Isso é um escândalo. Temos um con
selho, que deveria ser público, defendendo setores
que desagregam até setores empresariais. Isso é
grave, gravrssimo.

Então, primeiro item: a autoridade portuária não
cumpre seu papel de autoridade pública, esse é um
dos lados. E, mais ainda, a redação inicial da ANT
apresenta uma diminuição do poder das autoridades
portuárias, em funçAo desses problemas. Não me pa
rece que o erro seja a retirada do poder, mas creio
que temos que reconstruir esse poder sob outro pon
to de vista.

C6ncordo em gênero e nOmero, mas nlo em
grau, com a proposta apresentada nesta Comissão
pelos empresários e pelos meus pompanheiros por-
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tuários, por uma questão simples. Não é porque uma O SR. DEPUTADO OLl~jJPIO PI~E$ - Vou ta-
autoridade não está dando certo, por seus próprios zer uma pergunta e também deixar minha praocupa-
equlvocos, que vamos destruI-Ia. Precisamos corri- çao. Estou assistindo, desde ontem, atentamente, és
gi-Ia. E, ar, atrevo-me a apresentar uma proposta - e explanações dos expositores e vejo que é um assun-
essa é verdadeiramente minha pergunta -, para que to bastante complexo e que traz uma preocupação
alguém da ANT ou do Ministério dos Transportes faça para nós. Talvez por ser mineiro e por Minas nao ter
a supervisão e a coordenação da administração por- porto, não temos essa afinidade que V. EJ<i tem, mas
tuária e dos CAP. Por quê? nós...

Aépoca em que debatramos a Lei nO 8.630, pro- A SRA. PRESIDEWTA (Deputada Teima de
pusemos um conselho para que houvesse a defesa Souza) - O Porto de Santos está oferecido 21 V. EX',
dos portos. Um conselho nacional portuário, em que a com certeza, para cargas e descargas.
questão da autoridade portuária estivesse efetiva- O SR. DEPUTADO OLlílllPIO PlnE~ - Fico pre-
mente mostrada. Então, como daria uma. ~uge~tao? ocupado, mas temos confiança no Relator e sabemos
QU~ a ANT ou um ~rgão semelhante do MInistériO ga- que S. Ex'I vai procurar....
rantlsse essa autondade para supervisionar e coorde- .
nar as administrações portuárias, que são quase na (Intervenção maudfve/.)
sua integridade, na sua inteireza no Pars, as docas e O SR. DEPUTADO OLllliJPIO PIRE$ - Eu sei,
também os conselhos de autoridade portuária. mas S. Ex'I está muito mais a par do assunto, por ter

E. ao mesmo tempo que isso acontecesse, te- sido Ministro.
rIamos um conselho que traria o subsIdio para as pc- Em relação à minha preocupSlçao, não sei se
Irticas que precisamos ter. O grande vácuo da ANT é algum dos quatro expositores poderá! me responder.
que não existe um produtor de polrticas. O Geipot, Ontem, pelo que vimos nesta Comissãlo e pelos
que até então estava sendo o condutor dessas polfti- expositores, é que a navegação marltima está
cas, foi destruIdo, passa um pouco para o Dinfra e di- vivendo um verdadeiro caos. Tlnhamos 30% do frete
lui-se em outros setores. Em resumo: seria possivel- no Brasil, mas atualmente temos 2%. Quero saber
mente oportuno que coordenação e supervisão dos dos senhores qual a causa disso?
CAP e das administradoras portuárias ficassem enca- A SRA. PRESIDEl\lT~ (Deputada Teima de
ixadas sob um ente da ANT. Estou pensando alto. E, Souza) - Obrigada, Deputado.
ao mesmo te~po, garanti~lamos possivelmente esse Tem a palavra a Deputada Jandira Feghali, para
conselho na~lonal portu~no para que possamos ter a suas considerações e perguntas.
açao executiva das polltlcas a serem construldas.

. . A SRA. DEPUTADA JAi\lDIAA FEGH:\lI -
Desculpem-me ml~ha efus~o, mas, ~ara mim, Quero cumprimentar a todos.

que sou filha, neta, sobrinha e pnma de estivador, ta- . .
lar em porto é muito forte, é uma questão genética. O?vlament~ ~ã~ ousana falar dos portos com o
Quando for novamente Prefeita de Santos vou cuidar conheCimento e Intimidade que a Daputada Teima de
daquele porto e é posslvel que já tenham~sbem deli- Souza te~. Sinto-me representada em m~~tas
mitadas as questões dos poderes, para que esta De- questões ali postas. Ma~, ~ Slbsolutamente umbilical
putada não incorra em erro futuro, para que a demo- com o transporte aquavláno, e temos preocupações
cracia impere entre os empresários, mas, particular- que,. desde ontem, vêm sendo e~postas n:sta
mente, entre os trabalhadores que estão massacra- Comissão e que merecem de nós algumas conslde-
dos com o modelo liberal brasileiro. raçOes.

Muito obrigada. A .primeira delas é que, em todas as reuniões -
O SR DEPUTADO OLIMPIO PIRES _ sra P _ não estive p~sente em to~as, mas em boa parte -, o

. • re grau de criticas ao projeto só cresceu. Até os
sldenta, como somos três e vamos fazer perguntas, ex-Ministros, que são da base do governo hoje no
não poderfamos ter as respostas em bloco, dado o Congresso Nacional, que tiveram sua oportunidade à
avançado da hora? Mesa desta Comissão, fizeram criticas importantes

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Teima de ao projeto. E, sem nenhuma ironia ou com menor
Souza) - Boa sugestão. seriedade, as únicas duas represent81ções que Slqui

Aprovo o encaminhamento e passo imediata- se mostraram satisfeitas com o projeto foi o w.inistro e
mente a palavra ao Deputado Olimpio Pires, para que o Dr. Carlos Acatauassu, da Abep. Aliás, nunca vi
faça sua apresentação, com direito a réplica e tréplica. tanta generosidade para perda de podar como
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demonstrou aqui o representante da Abep. Perde não ajudará em nada, sequér a aplicação da Lei nO
poder, mas acha que o projeto está bom. 8.630, com uma correção de problemas existentes na

Essa é a discussão polltica que precisamos própria lei, que, talvez, até como lei, possa ser
fazer e a responsabilidade do Relator é enorme, emendada, melhor aperfeiçoada e melhor corrigida
porque finalmente será S. Exa que apresentará a esta no processo legislativo. Esse é um aspecto que
Comissão uma alternativa, baseada nas diversas comento como sistematização de um pensamento
emendas apresentadas. O Relator precisa ser muito que vem circulando desde ontem e que precisamos
sensibilizado para os argumentos da área do aqui reforçar.
transporte aquaviário e da questão portuária, que, na O segundo aspecto que acho importante foi
minha opinião, pertencem ao mesmo conceito. ontem mais realçado do que hoje e gostaria de

A primeira questao -lamento que o Dr. Wilen provocá-los nesse sentido. Há um documento
Manteli tenha se retirado por alguns momentos - é circulando aqui que foi assinado por 9 entidades, en-
que quero romper um pouco o unlssono sobre a lei nO tre elas a ABTP, todas da área portuária, o Syndarma
8.630. A lei n° 8.630 foi muito polêmica e estava aqui e a Conttmaf e a própria federação, em relação à
na época da sua votação. Imaginar que ela foi um criação da agência própria do transporte aquaviário.
avanço, sem polêmica e sem problemas, não é Gostaria que os senhores abordassem mais isso, na
totalmente verdadeiro. O debate aqui foi intenso, medida em que está na própria proposta da
polêmico, e houve muita dificuldade para se Federação Nacional dos Portuários que é preciso ser
estabelecer um acordo, e com posições divergentes. eliminado do projeto tudo o que se refere à
Inclusive, eu e toda minha bancada votamos contra companhia docas. Pergunto se não é importante que
ela. Foi uma polêmica que se estabeleceu à época e os senhores argumentem um pouco mais sobre o
que a própria história demonstrou suas dificuldades. próprio documento que assinaram a respeito da
Dizer que hoje ela está completamente implantada, necessidade do deslocamento da questão portuária
com fortalecimento das suas instâncias de gestão e para uma agência própria do transporte aquaviário.
que não há problemas com os trabalhadores não é Trata-se de uma discussão difrcil na Comissão.
verdade. Há problemas no Brasil inteiro. Talvez, na O próprio documento do Dr. Manteli dispõe que, se o
Bahia, seja o único lugar, até por obra das Governo propõe transporte aéreo e uma ANT que
autoridades lá presentes, que esses problemas não pode ficar com o transporte terrestre, por que não
surjam com tanta freqüência na imprensa. Mas são uma agência para a questão do mar, ou dos rios ou do
problemas que existem e que precisamos olhar um interior? Ou seja, em vez de uma única que vá colocar
pouco na ótica que colocou a Deputada Teima de de forma subalterna o transporte aquaviário, e em
Souza. que o aéreo está fora, por que não três agências: o

Se a ANT se mantiver, no texto, como está, aC, aéreo, o terrestre e o aquaviário?
não teremos mais como discutir a lei n° 8.630. Se Gostaria que comentassem um pouco mais da
essa lei, com a autoridade que tem, já tem problemas, necessidade da criação da agência própria do
e se o conflito de competência com esse texto transporte aquaviário, em que os senhores estão
permanece, há a destruição da possibilidade de necessariamente inseridos.
reconstrução da chamada autoridade portuária A SRA. PRESIDENTA (Deputada Teima de
descentralizada e com capacidade de Souza) - Estão nos informando de que já estamos no
relacionamento com os trabalhadores, que foram inicio do processo de votação.
muito esvaziados. A lei nO 8.630 não só apontou para Passo imediatamente a palavra ao Deputado
o futuro o problema da privatização eas figuras vérias Alberto Goldman e, posteriormente, aos expositores.
da administração portuária como esvaziou o papel O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN -
dos trabalhadores nessa estrutura portuária. Houve sra Presidenta, Srs. Deputados e senhores
uma polêmica muito grande aqui. lembro-me muito expositores, peço desculpas por não ter comparecido
bem disso. . no infcio da reunião, em função de obrigações junto

Acho que a questão posta ontem pela Conttmaf ao nosso famoso Orçamento que temos que discutire
e pelo Syndarma e hoje repetida pela representação votar neste mês e no mês que vem. li uma parte do
dos trabalhadores e pelos empresários precisa que estava escrito.
realmente sensibilizar a visão do Relator, que já Em primeiro lugar, quero cumprimentar o Dr.
expOs, sensivelmente, que isso realmente precisa ser Carlos, apesar de não ter assistido sua apresentação.
visto, corrigido, porque esse conflito de competência Se, na sua apresentação, defendeu que parte do



Temos de fato problemas entre a legislação - a
Lei dos Portos - e aconstituição da agência, entre os
quais, alguns não resolvidos. Talvez não sejam abso
lutamente contradit6rios, mas existem de fato alguns
elementos, talvez de conflitos ou de competências
semelhantes. Vamos ter de redefinir bem isso na
construção dessa legislação.

Não há dúvida de que a existência de uma
agência é realmente necessidade absoluta. Temos
estradas privatizadas, ferrovias privatizadas e siste
mas portuários privatizados. O sistema de controle
disso tudo é bastante deficiente. Se, com a indepen
dência que as agências têm de ter e que queremos,
como aadministrativa, a financeira e a poHtica, elas já
têm dificuldade em enfrentar o processo de operação
do setor privado ou até estatal, é evidente que, do jei
to que estamos no setor de transportes, estamos ao
Deus dará. Isso é algo enfatizado por n6s há anos. E,
felizmente, pelo menos agora, estamos discutindo
essa questão.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Teima de

Souza) - Muito obrigada, Deputado Alberto Goldman.
Antes de passar às considerações finais dos

nossos expositores, tecerei breve comentário.
Deputado Goldman, talvez porque V. Exa não

estivesse desde o inIcio do nosso debate, digo-lhe
que, até por termos recebido dois documentos nos
quais tanto empresários como trabalhadores assinam
a devida reivindicação, pode ter certeza de que os
Deputados aqui presentes, particularmente a Deputa
da Jandira Feghali, estão apregoando uma medida
que· seja soberana, democrática e integradora na
questão da ANT.

e projeto inicial do governo contém equIvocas
verdadeiros e superposição de poderes. Dou-lhe, no
entanto, meu aval no sentido de que todos os Deputa
dos aqui presentes estão fazendo tentativa integrado
ra - os documentos aqui apresentados demonstram
isso - para que possamos legislarda melhor maneira
posslvel, construindo uma agência necessária do
ponto de vista do modelo liberal. Assim procederam
os parses que quiseram seguir esse modelo, que nao
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poder fosse dividido para que, na sua visão, fosse têm de ser do ponto de vista dos interesses globais.
mais democratizado, quero cumprimentá-lo. Entendi No que isso pode ajudar? Se fizermos uma agência
isso da observação da Deputado Jandira Feghali. para isso ou para aquilo, em que haverá melhora? Em

Gostaria que todos os que viessem aqui e que beneficiará o PaIs? I: essa a pergunta à qual
fizessem sua exposição tivessem, acima dos seus devemos responder.
interesses especlficos - que são legItimas e devem Estamos aqui muito mais para ouvir do que para
ser falados -, al~o mais, isto é, os interesses públicos fazermos perguntas. Se alguém tiver a resposta para
também. Interesse especifico é uma pequena parcela essa pergunta, espero ouvi-Ia, pois a questão é cru-
do interesse público. Interesse público é muito maior cia!.
do que isso, mais amplo, mais extenso. Não estamos
tratando apenas dos interesses do empresário ou do
trabalhador lá no Porto de Santos, mas dos
interesses dos empresários, dos trabalhadores, do
povo de todo o Pars. Aquele que não vê porto em
hip6tese nenhuma, quem sabe, está colhendo, lá no
interior do Brasil, um saco ou um quilo de soja e sabe
que é fundamental haver um transporte eficiente para
que a soja chegue a algum lugar e ele tenha a
rentabilidade do seu trabalho. I: isso que cobro das
pessoas que vêm aqui fazer exposições.

Não s6 aqui nesta Comissão, mas em todas as
Comissões, estamos discutindo as questões da
regulamentação. Venham colocar as questões dos
interesses especlficos, que são legltimos, existem,
são uma realidade, mas n6s aqui, como Congressistas,
temos que ver o conjunto dos interesses da sociedade
brasileira, seja empresário ou trabalhador; esse é o
nosso papel.

Se por acaso aquela observação do Dr. Carlos
foi nesse sentido, quero parabenizá-lo. Cada um que
vem aqui pode dar essa contribuição.

As questões a respeito da dimensão da
agência, suas competências, se deve ser uma ou
duas, sao perfeitamente discutlveis. Para isso, quero
argumentos do ponto de vista dos interesses da
sociedade e não dos interesses especlficos daqueles
que lá operam. É isso que quero ter. e transporte
nada mais é do que um instrumento, um meio para se
atingir um determinado fim, no qual se inclui o
rodoviário, a estrada de rodagem, a estrada de ferro,
o rio, o porto, o mar. Isso tudo é uma coisa 56.
Fisicamente é diferente, mas é tudo uma coisa s6.

Tudo isso é utilizado para se levar uma
mercadoria de um lado para outro, pois se trata de
uma necessidade da economia. Como não vivemos
da economia de subsistência, não produzimos no
quintal de casa para comer na nossa cozinha, mas
em algum lugar, para poder levar para um outro
mercado inte,rnamente ou levar para o mercado exte
rior, a visão tem de ser integrada.

Isso não quer dizer que nao possa haver
agências diferenciadas; é possrvel, mas os argumentos



Quanto à Iicitaçao, cito outro exemplo: o custo
mensal desse processo todo de arrendamento do
Brasil, por metro quadrado, equivale ao que se paga
por ano no Porto de Hamburgo. Isso demonstra o
quê? O governo, ao privatizar, tentou fazer caixa,
quando deveria haver nos portos atividade-meio para
alavancar seu desenvolvimento econômico e sociar.

Quanto ao problema de se criar mais uma enti
dade, acredito no Conselho de Autoridade Portuária.
Sei que há problemas no setor empresarial, no setor
trabalhista, no setor do governo, e na Docas, que nao
aceita o CAPo Há erro de todos. No entanto, basta que
cada um assuma sua funçao. Nao se pode pensar em
causa própria. Essa cartilha do setor empresarial que
entreguei a V. EX- visa a isso justamente. O-membro
do CAP que está lá, representando seja quem for,
está exercendo uma atividade pública e precisa ter
essa visao. Se nao a tiver, ele nao serve nem para o
setor empresarial, nem para ó trabalhista, nem para o
setor do governo. Entao, eu digo que nós temos as
ferramentas e os instrumentos para viabilizar.
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é o meu, mas o vencedor neste momento. Esperamos setor trabalhista, mas estamos trabalhando com o
que possamos legislar da melhor maneira. Há equr- Abelardo. Estivemos recentemente com os Irderes do
vocos no projeto e certamente estamos todos envolvi- setor trabalhista no Ministério do Trabalho, buscando
dos com a sua correçao, suprapartidariamente, para SOlUça0 para o excesso de contingente. Trata-se de
o bem do nosso Pars. m excesso que, felizmente, tem condiçOes de se

Concederei a palavra aos senhores debatedo- aposentar. Estamos pensando em criar incentivos
res, na mesma ordem em que nos apresentamos. para facilitar a aposentadoria, no sentido de encurtar

Concedo a palavra ao Dr. Carlos Acatauassu, todo o processo burocrático. Todos eles têm idade ou
para suas consideraçOes finais. problema de saúde para se aposentar.

O SR. CARLOS ACATAUASSU _ Deputada Quanto à questao do empresariado à qual V.
Jandira Feghali, na verdade, nao sou assim tao gene- EX- se refere, eu misturaria com o governo. I: a parte
roso a ponto de perder com elegância. Talvez seja até da burocracia. sao ver ~~':'~iros gargalos burocráticos
uma questao de ignorância. Nao consegui - digo isso que existem e que oneram o Corto de ~')ntos. Eu diria
em nome dos oito presidentes da Abep que estuda- que os operadores e trabalhadores de Santos sao tao
ram o projeto - vislumbrar, a menos que esteja nas competentes quanto o pessoal da Cosipa, só que há
entrelinhas imperceptrveis, como as Companhias Do- mais gargalos burocráticos, assim como também pro-
cas vao desaparecer com a criaçao da ANT. Pare- blemas trabalhistas, em Santos, mas que devem ser
ce-me, pela sua própria estrutura, que à ANT compe- atacados. Estamos num processo de mudança. A
te regular os aspectos econOmicos de qualidade, ser- Alemanha levou dez anos, após a guerra, para mudar
viços, transportes rodoviários, rodovias, ferrovias, seus portos. Estamos no sétimo ano. Temos de en-
concedidas ou delegadas (ininteligfvel) - do que foi frentar esses problemas. Ainda bem que a Cosipa
delegado. A Companhia Docas é uma empresa esta- consegue exportar a 0,45 a tonelada do aço, porque,
tal de economia mista, estruturada com renda própria se nao, ela perde o mercado. Se se procurar nivelar o
e auto-suficiente. preço por baixo e passar-se para 3,82, anossa produ-

O único item que fala em portos é o 19, da com- çao de aço seria atingida, assim como os trabalhado-
petência: "Cabe acompanhar o resultado das polrti- res dessa indústria. Temos de buscar o parâmetro in-
cas de exploraçao dos portos" e nao o resultado das temacional. Tenho certeza absoluta de que os traba-
companhias. Ihadores e operadores de Santos têm a mesma capa-

No que diz respeito ao Dinfra, também fica cria- cidade do pessoal da Cosipa. I: questao de gerencia-
do odepartamento vinculado ao Ministério dos Trans- mento e de eliminar esses gargalos, o que nao é difr-
portes, podendo, como-constituiçao, operar e admi- cil.
nistrar infra-estruturas de transportes, gerir projetos
de infra-estrutura e supervisionar e fiscalizar as ativi
dades de entidades d.elegatórias de obras e serviços
de infra-estrutura. Nao fala em portos. Diz que vai po
der executar projetos e programas de investimentos
nas infra-estfuturas nao concedidas ou nao delega
das.

Portanto, na verdade, a Abep nao conseguiu ver
nenhum muro na costa que possa nos assustar.

Muitq obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Teima de

Souza) - Muito obrigada, Dr. Acatauassu.
Concedo a palavra ao Dr. Wilen Manteli, para

suas respostas e conSideraçOes finais.
OSR. WILEN MANTELI- Citando novamente o

caso de Santos, tenho uma visao bem diferente do
Deputado. Já estive diversas vezes em Santos e es
tou entusiasmado com o que lá está acontecendo. Se
olharmos os dois terminais, entre outros, já registra
mos gr~nde avanço. Lógico que temos problemas no



Quanto ao Deputado Alberto Goldman, não sei
se V. Exa ouviu nossa exposição, mas em nenhum
momento fomos corporativos aqui. Nós entregamos
para o Sr. Relator e para a S,a Presidenta um docu
mentlÓ ~ssinad,o. por empresários e trabalhadores.

/ EX-Ministro Goldman, V. Exa foi Ministro dos
Transportes. Há algo que nós dissemos aqui, que es
tamos dizendo para o governo brasileiro há anos e
que se houve, na Lei nO 8.630, alguma referência a
isso, estranhamente foi introduzido pelo trabarhador.
o conceito de porto é uma questão de filosofia. Porto
é uma atividade-fim, auto-sustentada ou é uma ativi
dade-meio? Pela primeira vez eu ouvi o Sr. Manteli fa
lar em porto como atividade-meio.

Sr. Ministro, hoje estou satisfeitrssimo também
por ter ouvido aqui que o govemo (ininteligfvel) des
capitalizar com as privatizaçOes, equivocadamente,
se teve um ágio de 273 milhões de dólares no Censo
Brasil. Do couro, sai a correia. Como se vai diminuir
custos com aquele investimento, com aquele capital
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Transporte e porto hoje significam tempo e, para este documento pedindo a criação de uma Comissão
mim, a melhor agência que existe, a que regula mes- especrfica para tratar da questão aquaviária.
mo, é a competição entre as : .- ;idades portuárias e A SRA. PRESIDENTA (Deputada Teima de
entre os modais, e não uma i: Jência que começa a Souza) - Nós é que agradecemos sua presença,
formalizar e a criar regulamentos, porque a esse res- companheiro José Renato.
peito nós temos uma lamentável experiência neste Aos senhores que teriam uma reunião com o
Pars. O que vale é estabelecer a competição, para Deputado Eliseu Resende após esta nossa audiên-
que quem for competente e procurar os melhores ca- cia, informo que, em função da sessão que se realiza
minhos carregue mais carga e se desenvolva mais. no plenário, ela fica adiada para amanhã, és 11 horas,
Esse é o fator de maior regulaçêo que vemos nos par- no mesmo gabinete em que foi realizada a reunião de
ses desenvolvidos. hoje.

Muito obrigada, S,.a Presldenta. Com a palavra o Sr. Abelardo Whickam Fernan-
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Teima de des, para suas considerações finais.

Souza) - Nós é que agradecemos a sua presença, Dr. O SR. ABELARDO WHICKAM FERNANDES-
Manteli. Deputada, nós não achamos que está pronta e aca-

Concedo a palavra ao Sr. José Renato Inácio de bada. Só que, na nossa, avaliação se mexermos hoje
Rosa, para suas considerações finais. na Lei n° 8.630, com a correlação de forças que está

O SR. JOSÉ RENATO INÁCIO DE ROSA - A ar, o qu~ eles não conseguiram no 891, tentarão con-
Deputada Jandira Feghali fez algumas considera- seguir agora. E quase conseguiram no 1.125.
ções que acho extremamente importantes. S. Exa re- V. Ex'l ajudou na luta e deve se lembrar que,
lembrou a época do 891, quando nós estávamos tam- quando foi para regulamentar a nossa Marinha e a ca-
bém nesta Casa correndo atrás disso. Naquele mo- botagem, eles tentaram introduzir, num projeto que
mento, a correlação de forças era terrrvel para os tra- não tinha nada a ver conosco, uma emenda que nos
balhadores, porque o Governo Collor estava tortrssi- exclura da cabotagem. Imaginem o que farão se nós
mo, além de outros fatores. reabrirmos, por qualquer razão, a discussão sobre a

A nossa preocupação com a administração por- Lei nO 8.630 aqui dentro!
tuária está clara. Infelizmente, o Sr. Carlos Acatauas- Nós não estamos satisfeitos, mas, mal com ele,
su não tem identificado - ou pelo menos não identifi- pior sem ele. Vamos tocando isso como está, porque
cou aqui - qual o prejurzo ou qual o perigo que existe o texto atual ainda nos favorece em alguns pontos. O
com relação és Companhias Docas. Na verdade, es- registro, por exemplo, junto com a 137, garante-nos o
tamos fazendo leituras diferentes. Não sei qual a in- trabalho nos portos. É isso que nós temos que man-
terpretação dele, mas a experiência que temos, ao ter.
longo desses quase sete anos, é no sentido de que só
o trabalhador tomou prejufzo com a questão da Lei nO
8.630.

E por que nós defendemos a Lei nO 8.630? Não
a defendemos na rntegra, mas ela tem aspectos posi
tivos. Podemos enumerar alguns deles. Por exemplo,
no Conselho de Autoridade Portuária, há representa
ção dos trabalhadores; nos Consad, há representa
ção dos trabalhadores; também o há na comissão pa
ritária, no Conselho de Supervisão. Isso são coisas
que nós não podemos perder de vista.

É claro que a questão é polêmíca, mas quero
colocar a nossa Federação é disposição de V. Exa
para que possamos tirar as dúvidas, esclarecen
do-as, e contribuir com o nobre Relator para que
apresente um trabalho ideal, isto é, uma contribuição
para que possamos tirar o melhor proveito.

Mas, diante daquilo que está escrito ou. pelo
menos, diante do projeto original da 1615, estamos
preocupadrssimos, e é por isso que subscrevemos
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que foi dado lá? E o Governo se aproveita de qual- A SRA: PRE~IDENTA (Deputada Teima de
quer oportunidade para se capitalizar mesmo, como Souza) - MUito obnga~a.. .
fez· com o adicional de frete da Marinha Mercante. A Deputada Jandlra Feghah pede um minuto.

O que estamos dizendo aqui hoje, Sr. Ministro, é Concedo a V. ExB exatamente esse t~mpo, porque já
que o Governo deve decidir se quer realmente bara- estamos sendo chamados ao plenáno.

. tear os custos do transporte brasileiro. Caso o queira, A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI -
deverá assumir sua decisão. Ou, pelo menos, antes Obrigada, SrG Presidenta.
de assumi-Ia, deve mensurar se vale a pena assumir Quero fazer apenas um comentário. O Deputa-
a infra-estrutura para ter o porto como indutor de uma do Goldman é um Parlamentar que forma opinião
atividade econOmica macro de toda a economia bra- nesta Comissão, é um Deputado de inteligência reco-
sileira. nhecida no Congresso Nacional e muito vai poder

E, mensurando antes e discutindo com a socie- contribuir com o aperfeiçoamento do projeto.
dade, deve decidir se quer ter de volta um instrumen- No entanto, a ausência de S. ExB, já justificada,
to que lhe possa permitir não ter na sua con- fez-me desperdiçar um comentário e um elogio. Preo-
ta-corrente de fretes um déficit de 6 milhões d6lares. cupo-me porque, na medida em que uma entidade da
Desses 6 milhões de d61ares d~ déficit ~a que~tão ~o importância da Abep não enxerga o conflito e a super-
frete, apenas 20% dizem respeito a navIos naCionaiS. posição que está posta no texto, não ajuda a demo-
O restante está sendo apropriado pelo armador es-' cratizar o poder, mas a centralizá-lo. É o oposto da in-
trangeiro. Essa é uma questão que n6s apresenta- terpretação que aqui foi dada.

mos aqui. E além do mais, eu acho importante realçar que
Eu disse o seguinte: não ter polrtica para um de- todos ~s debates aqui trazidos, seja pela representa-

terminado setor também é polrtica. Mas o gove~~ ção dos trabalhadores, seja pelo setor empresarial, ti-
tem que decidir se vale a pena ter um porto competltl- veram enorme contribuição do ponto de vista nacio-
vo, arcando com uma infra-estrutura, como se faz no nal. Acho que isso deve ser visto dessa forma. Penso
Primeiro Mundo. Em até 80% o Primeiro Mundo ban- até que se a palavra "estiva" tivesse saldo da boca do
ca a infra-estrutura portuária; apenas 10 ou 20% são senhor, o uso desse termo seria legItimo, porque a
repassados para a tarifa. Aqui, 100% do custo é. r~- corporação deve ser defendida por seu representan-
passado para a tarifa. E o Governo tem que deCidir, te. Mas a atitude do conjunto das representaçOes que
ainda, se quer de volta a sua Marinha, por um~ ques- aqui se manifestaram foi no sentido de falar em nome
tão econOmica e por uma questão de soberania. do PaIs, de uma atividade, demonstrando o que ela

Em nenhum momento, fomos corporativos aqui. significa economicamente para o Pais, falando sobre
A palavra estiva não entrou na minha exposição. Por- sua competitividade e sua presença no mundo globa-
tanto, há um equIvoco muito grande ar. Eu acho que o Iizado, como todos estão dizendo. É importante real-
corporativismo está em o Govemo não abrir esse diá- _ çar o aspecto positivo, abrangente, suprapartidário e
logo para a sociedade decidir se vai realmente ingre~- nacionalista de defesa deste Pais. Todas as interven-
sar numa economia competitiva globalmente, adml- çOes trouxeram contribuições.
tindo que nós temos que manter os portos mais bara- A SRA. PRESIDENTA (Deputada Teima de
tos, sustentando a infra-estrutura e retomando aos Souza) _ Obrigada, Deputada.
poucos a nossa !V'arinh~, porque me pare~ que per- Antes de encerrar, gostaria de dizer que esta
demos até o pico tecnol6glco, Já que os navIos evolul- Mesa foi honrada com tapas e beijos, amores e desa-
ram muito e há dez anos não co~s.trulmos n~nhum mores _ não sabia que havia essa relação.
navio. Iss~ é q~~ tem que ser deCidido. A SOCiedade Alerto os presentes que o Deputado João
tem que.discutir ISSO. . H~nrique não sabe como esta Deputada gosto~ de

FOI essa a nossa exposição. ., presidir esta Comissão. S. Ex. se amsca
Portanto, os trabalhadores estão aqUi com In- deixando-me fazê-lo.

tenção contrária à imaginada porV. ExB. As p~opos!as Nada mais havendo a tratar, agradeço a presen-
vanguardeiras foram apresen~das por n6s, mcl~slve ça dos senhores convidados, dos Parlamentares e de
nessa questão macroeconOmlca, porque não VI ne- todos os presentes.
nhum empresário defender essa questão. Absoluta-
mente nenhum. Declaro encerrados os trabalh~s,. antes

':, Hoje, por obra e graça, ouvi sair da boca do Sr. convoca.ndo reunião para o dia 18 de Janeiro, às
Manteli o conceito de porto como atividade-meio. 14h30mm, quando estaremos recebendo o Sr.



Está encerrada a reunião.

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N°
S01-A, DE 1998, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO

ARTIGO SO DA CONSTITUiÇÃO FEDERALft
•

(DIREITOS SOCIAIS)

Ata da 38 reunllo, realizada em 12 de janeiro
de 2000

Aos doze dias do mês de janeiro de mil nove
centos e noventa e nove, às dezesseis horas e vinte
minutos, no plenário número doze, do Anexo 11 da Cê
mara dos Deputados, reuniram-se, ordinariamente,
os Deputados membros da Comissão Especial Desti
nada a proferir Parecer à Proposta de Emenda à
Constituição nO S01-A, de 1998, Que "altera a redação
do artigo SO da Constituição Federalft

• Compareceram
os Senhores Deputados: Iara Bernardi, Vi
ce-Presidente, no exercrcio da Presidência; Almerin
da de Carvalho, Relatora; Adolfo Marinho, Angela
Guadagnin, Avenzoar Arruda, Celcita Pinheiro, Dino
Fernandes, Freire Júnior, Gilmar Machado, José u
nhares e Nelson Proença, membros titulares; Costa
Ferreira, IIdefonço Cordeiro, Jandira Feghali, Lurs

\ Barbosa, Regis Cavalcante, Walter Pinheiro e Yvonil
ton Gonçalves, membros suplentes. Deixaram de
comparecer os Senhores Deputados: Ana Catarina,
Cabo.Júlio, Djalma Paes, Eber silva, Eduardo Sea
bra, Euler Morais, Flavio Ams, João_.Mendes, Laura
Carneiro, Lidia Quinan, Maria Abadia, Marisa Serra
no, Medeiros, Nice Lobão, Osmàr ~erraglio, Pedro
Eugênia, Ursicino Queiroz e Zezé Perrella, membros
titulares. Havendo número regimental, a Senhora
Presidenta declarou abertos os trabª,hos. Atê:f Foi.
distriburda cópias da Ata da reunião antãnoratodos
os Senhores Parlamentares e consultou aos Senho
res Deputados a necessidade da leitura da Ata, não
havendo objeções dispensou a leitura. Em discussão
e votação, aAta foi aprovada sem restriçOes. Expedi
ente: 1 - O Sr. Deputado Lurs Barbosa justificou sua
ausência, por dez dias, a partir do dia 17-11-99, por
encontrar-se de licença médica; 2 - Ofrcio nO
1128/99, datado do dia 22-11-99, do Uder do PMDB,
Deputado Geddel Vieira Lima, informando que o De
putado Osmar Serraglio passa a integrar esta Comis-
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Oscar Conte, Presidente da Associação Brasileira são, na qualidade de titular, em substituição ao Depu-
das Empresas de Transporte Rodoviário Interestadu- lado Fernando Dini" e os Deputados Domiciano Ce-
ai de Passageiros - ABRATI, e Romeu Nerci Luft, bral, Edinho Bez, Jorge Costa e Ricardo i\loronha,
Presidente da Associação Nacional das Empresas de passa a integrar este órg8Jo técnico, como suplente,
Transportes Rodoviários de Carga - ANTC. em vaga 6j{istente. Ordem do Dia: esta reunião desti

na-se a elaboração da proposta de redação para o
segundo turno de discussão da Proposta de Emenda
à Constituição n° 601-8, de 1998, oferecido pela Re
latora, Deputada Almeríhda de Carvalho. A Senhora
Presidente informou que encontram-se sobre as ban
cadas cópias da redação, uma vez feita a distribuição
dispensou a leitura. Em discussão. Não havendo ne
nhum Deputado inscrito para discutir, encerrou a dis
cussão. Em votação a Proposta de Redação para o
Segundo Turno de Discussao, oferecida pela relato
ra, Deputada Almerinda de Carvalho, aprovada por
unanimidade. Participaram dos debates os Deputa
dos Almerinda de Carvalho e Celcita Pinheiro. Ata
desta reunitilo: Por se tratar da última reunião desta
Comissão Especial, consulto aos Senhores deputa
dos se podemos considerar como lida a Ata, uma vez
Que esta reuni§o está sendo gravada e as notas ta
Quigréficas serão publicadas juntamente com a Ata.
Não havendo objeções a Ata foi aprovada sem res
salvas. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a
Senhora Presidente, no exercfcio da Presidência, De
putada Iara Bernardi, encerrou a reunião às dezesse
is horas e vinte e seis minutos, do que, para constar,
eu, , José Maria Aguiar de Castro, Secretário, lavrei a
presente Ata, que lida e aprovada, será assinada pela
Presidente e encaminhada à publicação. Os traba
lhos foram gravados e suas notas taquigráficas, após
decodificadas serão publicadas com esta Ata.

A SAA. P~E~IDEl\lTA (Deputada Iara Bernardi)
- Havendo número regimental, declaro abertos os
trabalpos da Comissão Especial destinada a proferir
parecer à Proposta de Emenda à Constituição nO
S01-A, de 1998, Que altera a redação do art. 6° da
Constituição Federal.

Tendo em vista a distribuição de cópias da ata
d~ -reunião anterior, indago sobre a necessidade dSl
sua leitura.

Dispensada a leitura. Em discussão. (Pausa.)
Em votação.
Os Deputados que a aprovam permaneçSlm

como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Expediente.
Foi recebidSl correspondência do Deputado Luis

Barbosa, que justificou sua ausência a partir de 17 de
novembro de 1999, por dez diEls, porencontrar-se em
licença médica.
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Recebido o OfIcio nO 1.128, de 1999, datado do Peço a Deus que ilumine nosso Presidente para
dia 22 de novembro de 1999, da Liderança do PMDB, que possamos participar desse processo de concreti-
Deputado Geddel Vieira Lima, informando que o zação e que as populações carentes realmente sejam
Deputado Osmar Serraglio passa a integrar esta atendidas.
Comissão na qualidade de titular, em substituição ao
Deputado Fernando Diniz, e os Deputados Acho que cumprimos com o nosso papel.
Domiciano Cabral, Edinho Bez, Jorge Costa e A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iara Bernardi)
Ricardo Noronha, que passam a integrar este órgão - Após a manifestação das Sras. Deputadas, coloco
técnico como suplentes em vagas existentes. em votação o projeto.

Informamos também aos membros da Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam
Comissão que esta reunião está sendo gravada e como se acham, os que não aprovam queiram se
solicito às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados, manifestar. (Pausa.)
que desejarem fazer uso da palavra, que declinem Está aprovada a redação.
seus nomes para efeito de identificação junto à Por se tratar da última reunião desta Comissão,
Taquigrafia. consulto às Sras. Deputadas se podemos considerar

Ordem do Dia. lida e aprovada esta ata, uma vez que esta reunião
está sendo gravada e as notas taquigráficas serão

Esta reunião... (Falha na gravaç~o.) a publicadas juntamente com a ata.
elaboração da redação para o segundo turno da Se assim aprovam, declaramos aprovada a ata
discussão da Proposta de Emenda à Constituição n° e damos por encerrada esta reunião e o nosso
601-B, de 1998, oferecida pela Relatora, Deputada trabalho, que realmente foi extremamente gratifi-
Almerinda de Carvalho. cante, pela votaçao que tivemos em plenário ontem.

Informamos aos Srs. e às Sras. Deputadas que Muito obrigada.
se encontram sobre as bancadas cópias da proposta DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
de redação para o segundo turno da discussão
oferecida pela Relatora Almerinda de Carvalho. COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES

Está aberta a discussão. E DE DEFESA NACIONAL
Não havendo quem queira discutir, encerramos a O Deputado Antonio Carlos Pannunzio,

di5CUssa~ vamos fazer avotação simbólica da redação Presidente desta Comissão, fez a seguinte:
para o segundo turno da discussão da Proposta de
Em~nda à Constituição n° 601-B, de 1998, oferecida Distribuição nO 1/2000
pelá Relatora, Deputada A1merinda de Carvalho. Em 12-1-2000

Concedo a palavra à nobre Deputada Almerinda Ao Deputado PAULO KOBAYASHI
de Carvalho. Mensagem nO 1.457/99 - do Poder Executivo-

A SRA. DEPUTADA ALMERINDA DE que "Submete à consideração do Congresso
CARVALHO - Gostaria de manifestar minha Nacional o texto da Emenda ao Anexo I e dois novos
satisfação de ser a Relatora dessa emenda. Espero Anexos (VIII e IX) à convenção de Basiléia sobre o
que ela venha a ter grande influência e que possa Controle do Movimento Transfronteiriço de Resrduos
comover nossos governantes diante da necessidade Perigosos e seu Depósito, adotados durante a IV
que o povo mais carente tem de moradia. Reunião da Conferência das partes, realizada em

Foi distribuldo o relatório final para o segundo Kuching, na Malásia, em 27 de fevereiro de 1998".
turno, que, com certeza, vai ter o mesmo sucesso do Ao Deputado CLOVIS VOLPI
primeiro turno. Mensagem nO 1.545/99 - do Poder Executivo -

A SRA. DEPUTADA CELCITA PINHEIRO - srs que "Submete à consideração do Congresso
Presidenta, peço a palavra pela ordem. Nacional o texto da Convenção Interamericana para a

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iara Bernardi) Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
- Tem V. EXS a palavra. contra as Pessoas Portadoras de Deficiência,

A SRA. DEPUTADA CELCITA PINHEIRO _ Eu realizada no período de 6 a 8 de junho de 1999, na
estava lendo o art. 6°. É um artigo muito forte. Acho cidade da Guatemala".
que todos os Deputados deveriam se fixar nesse ' Ao Deputado DE VELASCO
tema e fazer um grande trabalho junto ao Presidente Mensagem n° 1.714/99 - do Poder Executivo -
da República para que o que está escrito seja que "Submete à consideração do Congresso
realmente concretizado, porque é um artigo que vai Nacional o texto do 'Acordo de Cooperação Cultural
ao encontro do atendimento às pessoas mais entre o Governo da República Federativa do Brasil e
carentes do PaIs. Estamos de parabéns, porque o Governo da República do Zimbábue, celebrado em
conseguimos fazer esse trabalho. Brasrlia, em 16 de setembro de t999~'.
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.Roland Lavigne ••.•••••••••••.••. PFL
Saulo'Pedrosa •••••••••.••••••••• PSDB
Ursicino Queiroz •••.•••••.••••.. PFL
Waldir Pires •••••••••••••.•••••• PT
Walter Pinheiro ••••••••••••••••• PT
Yvonilton Gonçalves ••••••••••••• PPB

Minas Gerais
Ademir Lucas ••••••.•••••••.••..• PSDB
Aécio Neves •..•.•••.••..••••.••• PSDB
Antônio do Valle .•.•••••...•.... PMDB
Aracely de Pau~a•.•.•••••••••••. PFL
Bonifácio de Andrada •...•..••... PSDB
Cabo Júlio •••••.••••.•••..•••••• PL
Carlos Melles .•••••••••••••••••. PFL
Carlos Mosconi •••.•••••••••••.•• PSDB
Cleuber Carneiro .••••••••••••••• PFL
Cust6dio Mattos ••.•...••...•..•. PSDB
Danilo de Castro •••...••.•.•••.• PSDB
Edmar Moreira .••••.••••••••••••• PPB
Eduardo Barbosa •..••.•.•..•••.•• PSDB
Eliseu Resende ••••••••••••.••••. PFL
Fernando Diniz ••.•.•..••••••.••• PMDB
Gilmar Machado ••.•••••.••••••••. PT
Glycon Terra Pinto .•....•••••... PMDB
Hélio Costa .•.••••.••••••.•••... PMDB
Herculano Anghinetti •.•....•..•. PPB
Ibrahim Abi-ackel •.••.•••..••..• PPB
Jaime Martins •••...•.•••••••••.• PFL
João Fassarella .••.••••••••••••• PT
João Magalhães ••••••••••••••.••• PMDB
João Magno .•••••••.•••.•••.•••.. PT
José Militão .••••~••••••••••••••• PSDB
Júlio Delgado ••..••••••.•••••.•• PMDB
Lael Varella .•••......••.••••... PFL
Lincoln Portela..•••..•...•••.••S.
pAltT.
Márcio Reinaldo Moreira ••.•••.•• PPB
Marcos Lima .....•••••••.••.••.•• PMDB
Maria do Carmo Lara ..••.••••.••• PT
Maria Elvira••.•••••••••••••••••• PMDB
Mário de Oliveira•••••••••••••.• PMDB
,Narcio Rodrigues •.•.••..•••••.•• PSDB
Nilmário Miranda••••••••••.••••• PT
OdeImo Leão ••..••••...••••..•.•. PPB
Olimpio Pires .•.•••..•.•.•.•..•• PDT
Osmânio Pereira ••••••••••.••.... PMDB
Paulo Delgado••••••••••••••••••• PT
Philemon Rodrigues •••••• ~ •.•••.. PMDB
Rafael Guerra.•••••••••••••••••. PSDB
Roberto Brant ...••••..••••••.... PFL
Romel Anizio •••••••..•.•.••••••• PPB
Romeu Queiroz •••.•••. " •••••••.•• PSDB
Ronaldo Vasconcellos •...•..•.... PFL

Saraiva Felipe ••••••.••••••.•.•• PMDB
Sérgio Miranda .•.••••.•.•.....•. PCdoB
Silas Brasileiro •..•..••.•••..•• PMDB
Virgílio Guimarães .••..••_ ••...• PT
Vittorio Medioli .•.•.••.••••.••• PSDB
Walfrido Mares Guia •••••..••••.. PTB
Zaire Rezende ••.••••.•••...••.•. PMDB
Zezé Perrella•...•.•.•••.•••••.. PFL

Espirito Santo
Aloizio Santos ...••••••..••.•••. PSDB
Feu Rosa ....•••..••••.••...•••.• PSDB
João Coser .••..•••.•....•..•..•• PT
José Carlos Elias •.•••...•..••.. PTB
Magno Malta .•.••••.•.....•••.•.• PTB
Marcus Vicente ....••••••..•• ~ ... PSDB
Max Mauro •••,•••..•••.•••••.••••. P'rB
Nilton Baiano•••.•.•••....•••..• PPB
Ricardo Ferraço •.••••.•••••••••• PSDB
Rita Camata ••.••.•••.•••..•••••• PMDB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde ..•••••....•.••.. PPB
Aldir Cabral •••••.••••••.•••••.• PFL
Alexandre Santos ••••••.•.•••..•. PSDB
Almerinda de Carvalho ••.•••••••• PFL
Antonio Carlos Biscaia .•.•••.•.• PT
Arolde de Oliveira ••••••.•..•••• PFL
Ayrton Xerêz .••.•...•.•.••••••.• PPS
Bispo Rodrigues ..•••••••.•.•..•• PL
Carlos Santana•....••.•••.•.•.•• PT
Celso Jacob •..•..•••..•..••.•••. PDT
Coronel Garcia•...••••••••..•••• PSDB
Dino Fernandes •..•••.•••..••.••• PSDB
Dr. Heleno •••••••••••••••..••.•. PSDB
Eber Silva••••••••••••••••.•.••• PDT
Eduardo Paes ••••••.••.••••••..•• PTB
Eurico Miranda ..•••••••••••.•••• PPB
Fernando Gabeira ••.•••.•••••••.• PV
Fernando Gonçalves .••...•.•.•••. PTB
Francisco Silva•••••.....•••••.• PST
Iédio Rosa ••.•.•.•.•..•••.•.•... PMDB
Jair Bolsonaro ••••.•..••.••••••• PPB
Jandira Feghali .••.••.•••••..•.• PCdoB
João Mendes ...............•..... PMDB
Jorge Wilson .••.••••••••...••.•• PMDB
José Carlos Coutinho.~•.•..•.••• PFL
Laura Carneiro •••••••••••.•••••• PFL
Luis Eduardo ••••••.••.•..••••••. PDT
Luiz Ribeiro ••••••••.•..•..••••. PSDB
Luiz Salomão .••••••••.•....•..•• PDT
Luiz Sérqio .•.•..•.•.•.......... PT
Mareio Fortes ••.•••••••.••••••.• PSDB
Mattos Nascimento ..••••••••••••. PST
Milton Temer •••••.•••.•.•....••. PT
Mitiam. Reid••..•..••••.•.••..•.• PDT
Miro Teixeira ••••••••••••..•••.• PDT
Pastor Valdec~ Paiva•.••........ S.



PART.
Paulo Baltazar••...•••••.....•.• PSB
Paulo Feij6 .•..•.•••••.•.••••••• PSDB
Ricardo Maranhão ••••••.•...••... PSB
Roberto Jefferson••••••••.••.... PTB
Rodriqo Maia ••.•••••..••.••••••. PTB
Ronaldo Cezar Coelho ••••.••••••• PSDB
Rubem Medina .•••••••......•••••• PFL
Simão Sessim..•••••••.•..•.••... PPB
Vivaldo Barbosa ••••••.•••••••••• PDT
Wanderley Martins •••••••••••••.• PDT

São Paulo
Alberto Goldman•..•••••....••••• PSDB
Alberto Mourão .•.••••.•..••••.•. PMDB
Aldo Rebelo ••..•••••...•.••..... PCdoB
Aloizio Mercadante •••.•••...•.•• PT
André Benassi ••••.•••••..••••••• PSDB
Angela Guadagnin .•••••••.••.•••• PT
Antonio Carlos Pannunzio ••••.•.• PSDB
Antonio Kandir .•••••...•••••..•. PSDB
Antonio Palocci •...•...•.•...... PT
Arlindo Chinaglia ••••••••••..••• PT
Arnaldo Faria de Sá •..••.••••••• PPB
Arnaldo Madeira •••••••••..•••••• PSDB
Ary Kara ••.•••.•••••••..•.••••.. PPB
Bispo Wanderval •••••..•••••.•... PL
Celso Giglio ••••••.•.•••.•••...• PTB
Celso Russomanno •..•.•••.••.•••. PPB
Clovis Volpi ••••.•.••.••....•••. PSDB
Corauci Sobrinho ..•••..•...••... PFL
Cunha Bueno •.•••..•••......••.•. PPB
De Velasco ••••••.•••••••••••...• PST
Delfim Netto ••••••••.•.••••••... PPB
Dr. Evilásio ••••••.•••••••••.•.• PSB
Dr. Hélio ..•••••.•••.••••.•.•••• PDT
Duilio Pisaneschi •.•••••.••••••. PTB
Edinho Araújo •••••••••.••••••••• PPs
Eduardo Jorge ..•••••...••••..•.• PT
Emerson Kapaz .••••.•...•••••.••• PPS
Fernando Zuppo .•.••••..••••.•••. PDT
Gilberto Kassab•...•..•••••..••• PFL
Iara Bernardi .••.•.••••.....•••. PT
Jair Menequelli ••••••.•.••.••••• PT
João Herrmann Neto •••••...•••••. PPS
João Paulo ••••••••••.••...••••.• PT
Jorge Tadeu Mudalen•.•••••••.... PMDB
José de Abreu•••••••..•.••••••.• PTN
José Dirceu........•............ PT
José Genoino •..•••.••••••••••... PT
José índio ••...•••••••.••••••... PMDB
José Machado .•••••.••••••..••••• PT
José Roberto Batochio •••••.••••• PDT
Julio Semeghini •...•••.•.•.••••. PSDB
Lamartine Posella •••••.•••••.... PMDB
Luiz Antonio Fleury•••..••••.... PTB
Luiza Erundina ••.•••...••••••... PSB

Maluly Netto •••••••..•.•••••.••• PFL
Marcelo Barbieri .....•••..••.•.• PMDB
Marcos Cintra •....••••••...•..•• PL
Medeiros .•....••.••.••••.•••..•• PFL
Michel Temer•••••......••••••••. PMDB
Milton Monti ••••••••.•••••••.•• PMDB
Moreira Ferreira .•.•••••.••••..• PFL
Nelo Rodolfo .•••••.•.•••.•••...• PMDB
Nelson Marquezelli .•••.•.•••_ ••• PTB
Neuton Lima ...............-. -. : ••••••••••. PFL
Paulo Kobayashi .-•. :-.- ••••••••••.• PSDB
Paulo Lima ....•....•..••.•.•..•• PMDB
Professor Luizinho .•••••...•..•• PT
Ricardo Berzoini ...•.• ~ •..•••••. PT
Ricardo Izar •...••.•...•..•••..• PMDB
Robson Tuma ••..••.••••.•...••••• PFL
Rubens Furlan••••••••..•.•.••••. PPS
Salvador Zimbaldi •.•••••••••.••. PSDB
Sampaio Dória•.•.•.•.~~••••••.••PSDB
Silvio Torres ......•.•.•..•••••• PSDB
TeIma de Souza .....•...•...•.... PT
Vadão Gomes •.......••••••..•.••. PPB
Valdemar Costa Neto ••..•...•.•.. PL
Wagner Salustiano •••••••••.••••• PPB
Xico Graziano .••...•...•..••..•• PSDB
Zulaiê Cobra .....•.•.•••...•.••• PSDB

Mato Grosso
Celcita Pinheiro •..•...••.••••.. PFL
Lino Rossi •.••..•..•...•.•.••..• PSDB
Murilo Domingos .•..•...•...•...• PTB
Pedro Henry ........•...•...••.•• PSDB
Ricarte de Freitas ••••••..•••••• PSDB
Teté Bezerra .••..•••••.•.••••••. PMDB
Welinton Fagundes •••...•••.••..• PSDB
Wilson Santos ••••..•...•••.•••.• PMDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz •.. ~ ••••••••••.•.. PCdoB
Alberto Fraqa ....•.•••.•.••••... PMDB
Geraldo Maqela ...•••...•.••..•.. PT
Jorge Pinheiro ••••.••..•....•..• PMDB
Maria Abadia ••••.•.•..•••.....•• PSDB
Paulo Octávio ..•...•••.•......•• PFL
Pedro Celso .•••••..•••••..•...•• PT
Ricardo Noronha .•..••••••.....•• PMDB

Goiás
Barbosa Neto ....••••.••••••••..• PMDB
Euler Morais ..•....•...•..•.•... PMDB
Geovan Freitas ••••••••••.••••••• PMDB
Jovair Arantes .•.•.•...•....•..• PSDB
Juquinha .••...••...••..•.......• PSDB
Lidia Quinan•..•..••••••..•.•... PSDB
Lúcia Vãnia ..•.•.•••...•..••••.. PSDB
Luiz Bittencourt ..••••••...••... PMDB
Nair Xavier Lobo ...•.•.•.•••...• PMDB
Norberto Teixeira ..•...•...••... PMDB
Pedro Canedo ...•...•...•.••••... PSDB



Pedro Chaves •••••••••••••••••••. PMDB
Pedro Wilson .••••.•••••••••••••. PT
Roberto Balestra .••••.•••••..•.. PPB
Ronaldo Caiado •••.•••..••••.•... PFL
Vilmar Rocha ••••••••••••••..•••• PFL
Zé Gomes da Rocha ••••••••••••••• PMDB

Mato Grosso do Sul
Ben-hur Ferreira •.•••••.•••••••• PT
Flávio Derzi •••••••••••••••••••• PMDB
João Grandão ••••••.•••...•..•••. PT
MarcaI Filho •••••.•••••••••••..• PMDB
Marisa Serrano••.••••.•••.•••.•. PSDB
Nelson Trad•••• ~ .•••••••••••.••• PTB
P~4~o ~edrossian ••••••.•...•...• PFL
Waldemir Moka •••.•••..•••••••••• PMDB

Paraná
Abelardo Lupion ••••••••••••••••• PFL
Affonso Camargo •••••••-•••••••••• PFL
Airton Roveda ••••••••••••••••••• PFL
Alex Canziani .••••.••••••••••••• PSDB
Basilio Villani •.••••..••..••... PSDB
Chico da Princesa ••••••••••••••• PSDB
Dilceu Sperafico ••••••••.••••••• PPB
Dr. Rosinha •••••••••••.••••••••• PT
Flávio Arns ••••••.••••.••.•••..• PSDB
Gustavo Fruet •.•••••••.•••..•••• PMDB
Hermes Parcianello •••...••.•••..• PMDB
Iris Simões ••.•••••••.••..••.•.. PTB
Ivanio Guerra ••••••••••.•••..••• PFL
José Borba •.•.•.••••......••..•. PMDB
José Carlos Martinez ••••••.••••. PTB
José Janene •••••••••••••••.••.•• PPB
Luciano Pizzatto •••••••••••••••• PFL
Luiz Carlos Hauly••••••••.•••••• PSDB
Márcio Matos .•••.••••••••••••••• PT
Max Rosenmann •••.•••••••••..•••. PSDB
Moacir Micheletto •••.••..•.•.••. PMDB
Nelson Meurer ••.•..•....•.•••... PPB
Odilio Balbinotti •••••..•••.•••• PSDB
Oliveira Filho ••••••••••••••••.• PPB
Osmar Serraglio •.•••.•••.••..••• PMDB
Padre Roque ••••••••••••••••••••• PT
Ricardo Barros ••••.•••.••••••••• PPB
Rubens Bueno •.•••••••••••••••••• PPS
Santos Filho •••••••••••••••••••• PFL
Werner Wanderer ••••••••••••.••.• PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis •••••• PFL
Carlito Merss •••••.•••.••.•••••• PT
Edinho Bez •.•••.••••.•..•••••••• PMDB
Edison Andrino ••••••••••••••••.• PMDB
Fernando Coruja ••.••••••.•••.••• PDT
Gervásio Silva•..••••••....•••.• PFL
Hugo Biehl ..•••.••.•••..••.••••• PPB
João Matos .••.•••.•••••••••••••• PMDB
João Pizzolatti .•..••.•••.•••.•• PPB

José Carlos Vieira ••.••••.•••••• PFL
Luci Choinacki •.••••••••.••••••• PT
Pedro Bittencourt .••••.••••••••• PFL
Raimundo Colornbo ••••••..•••.•••• PFL
Renato Vianna •••••••••••.••••••• PMDB
Serafim Venzon •••••••••••••••••• PDT
Vicente Caropreso .••••••••••••.• PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto ••.•••••••.•••••••••• PT
Airton Dipp .••••.•••••••.••..••• PDT
Alceu Collares •••..••.••••.••••• PDT
Augusto Nardes .••.••••••.••.•••• PPB
Caio Riela •.••••.•••.•••.••••••• PTB
Cezar Schirmer ..•...•..•••••••.• PMDB
Darcísio Perondi .••••••••••••••. PMDB
Enio Bacci •••••.••••••.•••••••.• PDT
Esther Grossi ••••••..••.•••••••. PT
Fernando Marroni •••••••••••••••• PT
Fetter Júnior •..••••••••.••••••• PPB
Germano Rigotto ••.••.••••.•••••• PMDB
Henrique Fontana ....•..••..•...• PT
Júlio Redecker ••••.•••.•••.•••.• PPB
Luis Carlos Heinze •.••..•••.•••. PPB
Luiz Mainardi •••••••.•••.••••••• PT
Marcos Rolim•..•..••..••.••..••• PT
Mendes Ribeiro Filho •..••.•••••• PMDB
Nelson Marchezan .•••.••••.••..•• PSDB
Nelson Proenca••••.•••.•..••••.. PMDB
Osvaldo Biolchi ••••.•••.•••.••.• PMDB
Paulo José Gpuvêa ......•...•..•. PL
Paulo Paim••.••.•••••••.•••••••• PT
Pompeo de Mattos ••••••..••..••.• PDT
Roberto Argenta ••••••••••••••••• PHDBS
Synval Guazzelli ••••••••••.••••• PMDB
Telmo Kirst ••••••.•••.••••••.••• PPB
Valdeci Oliveira •..••••••.••..•• PT
Waldir Schmidt .••.•••..•••.••.•• PMDB
Waldomiro Fioravante .••.. : •..... PT
Yeda Crusius •.•....•.••...•••.•• PSDB



COMiSSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLfTICA RURAL

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

Luiz Salomão
Vivaldo Barbosa

1 vaga

Ary l{ar~

Francisco Silva
Gerson Peres
José Janene

Nelson Meurer

Adauto Pereira
Elton Rohnelt

Francisco Coelho
Francisco Garcia
Gerson Grabrlelli

José Melo
Madeiros

Ney Lopes
Paulo Magalhtiles

Paulo Octávio
Sérgio Barcellos

Albérico Cordeiro
Magno Malta

Walfrldo Mar6$ Gula

Átila Lira
Jof:io Almeida
Rafael Guerra

Roberto Rocha
Romeu Queiroz

Welinton Fagundes
3 vagas

Angela Guadagnin
Antonio Palloccl

Esther Grossi
Fernando Marronl

Paulo Delgado
Pedro Wilson

Freire Júnior
Gl.ôstAo Vieira

Geovlin Freitas
Jorge Wilson

José Indio
Luiz Blttencourt

Mendes Ribeiro Filho
Ricardo Noronha

2 vagas

PFL

PT

PTB

PPB

PDT

PSOB

PMDB

COMISSÃO DE CI~NCIAE TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA.

Presidente: Luiz Piauylino (PSOB)
1° Vice-Presidente: Narclo Rodrigues (PSDB)
2° Vice-Presidente: Lamartine PoseUa (PMDB)
3D Vice-Presidente: Robério Araújo (PL)

Titulares

Alberto Goldman
José de Abreu (PTN)
Jul/o Semeghini
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Salvador Zimbaldi
Sampaio Dória

Almeida de Jesus (PL)
Babá
Nelson Pellegrlno
Padre Roque
Walter Pinheiro
1 vaga

Arolde de Oliveira
cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paudemey Avellno
Paulo Marinho
Santos Filho
Vlc Pires Franco

FranclstOnio Pinto
Jorge Pinheiro
José Priante
Lamartine PoseI/a
Marçal Filho
Marcelo Barbleri
Mattos Nascimento
Nelson Proença
Pedro lrujo
Pinheiro Landim

Antonio Joaquim Araújo
Augusto Franco (PSOB)
Ricardo Barros
Robérlo Araújo (PL)
Yvonllton Gonçalves

lris SimOEls
L1no Rossi (PSOB)
Silas Câmara

Agnaldo Muniz
Or. Hélio
Eurrpedes Miranda

Alberto Fraga
Igor Avel/no
Milton Monti

Pinheiro Landim
6 vagas

SuplentAis

Batinho Rosado
Darci Coelho

Gervéslo Silva
Joaquim Francisco

José A1eksandro
José Múcio Monteiro

José Rocha
Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Werner Wanderer
Zezé Perrel/a

José Pimentel
Marcos Afonso

Padre Roque
Paulo Rocha

Valdeci Oliveira
Wellington Dias

Félix Mendonça
Júlio Redecker

Murilo Domingos

B. Sá
Chiquinho Feitosa

Jul/o Semeghinl
Lidia Quinan
Luiz Ribeiro
Nilo Coelho

Paulo Kobayashl
Rubens Bueno (PPS)

Sérgio Carvalho

Aldo Rebelo (PCdoB)
Fetter JÍlnlor

João Tota
JoniVal Lucas Junior

Pastor Marildo

PFL

PT

PPB

PTB

PDT

PSDB

PMDB

Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
1° Vice-Presidente: Augusto Nardes (~PB)

2° Vice-Presidente: Xlco Grazlano (PSDB)
3° Vice-Presidente: AntOnio Jorge (PFL)
Titulares

Abelardo Lupion
AntOnio Jorge (PTB)
Carlos MeUes
Cleuber Carneiro
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hoilanda
Paulo Braga
Ronaldo Caiado
Zila Bezerra
1 vaga

Adauto Pereira (PFL)
Carlos Dunga
Confúcio Moura
Gessivaldo Isaias
Moacir Micheletto
Nelson Meurer (PPB)
Si/as Brasileiro
Themrstocles Sampaio
Waldemir Moka
Wilson Santos

Adão Pretto
Geraldo Sim6es
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Valdir Ganzer

Anivaldo Vale
Carlos Batata
Danilo de Castro
Luis Carlos Heinze (PPB)
Odllio Balbinotti
Paulo José Gouvêa (PST)
Saulo Pedrosa
Sérgio Reis
Xico Graziano

Almir Sá
Augusto Nardes
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Roberto Balestra

Helenildo Ribeiro (PSDB)
Nelson Marquezelli
~i1ton Capixaba

Agnaldo Muniz
Coriolano Sales

Enivaldo Ribeiro (PPB)
Bloco PSB, PCdoB

Romel Anizlo (PPB) Ciementino Coelho
1 vaga Sérgio Guerra

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Eujéclo Slm6es

Marcos de Jesus

Glovanni Queiroz
Pompeo de Mattos
Sérgio Barros

João Caldas
Luiz Dantas



José Antonio Evilásio Farias
Sérgio Miranda Gonzaga Patriota

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Bispo Rodrigues Bispo WandeNal
Luciano Blvar Paes Landim (PFL)

Suplentes

Fax: 318·2146

Alberto Goldmann
Alolzio Santos
Fátima Pelaes
Maria Abadia

Marinha Raupp

Femando Coruja

Arlindo Chinaglia
FemandoFerro

Joio Paulo

Aroldo Cedraz
Ciro Nogueira

Jaime Femandes
Laura Camelro

Pedro Pedrossian

A1cione Athayde
Nelo Rodolfo

1 vaga

Eduardo Paes

Roberto Jefferson

Celso Jacob
Eber Silva

Pompeo de Mattos

Jorge Tadeu Mudalen
José Borba

Moacir Micheletto
Nair Xavier Lobo

Philemon Rodrigues
Salatiel CaNalho

PFL

PT

PPB

PTB

POT

PSOB

PMDB

POT
Femando Coruja
José Roberto Batochio
Roland Lavigne (PFL)

Bloco PSB, PCdoB

Mussa Demes (PFL)

Secretário: Sérgio Sampaio Contralras de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
1° Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
20 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
3° Vice-Presidente: Paulo Baltazar (PSB)
Titulares

Eunlclo Oliveira
Femando Gabeira (PV)
Flávio Derzi
Jorge Tadeu Mudalen
Luiz B/tencourt
1 vaga

Expedito Júnior
Luciano Plzzatto
Reglnaldo Germano
Ronaldo Vasconcellos
1 vaga

Ben·Hur Ferreira
Joio Magno
Marcos Afonso

Badu Picanço
Murilo Domingos
Rlcarte de Freitas
Sebastilo Madeira
Vitoria Medioli

Regis Cavalcante (PPS)

Celso Russomanno
Márcio Blttar (PPS)
Ricardo Izar

Femando Zuppo

Bloco PSB, PCdoB
Paulo 8a/tazar Inácio Arruda

Bloco PL, PST, PMN, PSDB, PSL
Pastor Valdecl Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Secretário: Arenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6929 a 6935

Bloco I;ISB, PCdoB
Glvaldo Carimbão Sérgio Miranda
Lulza Erundina Vanessa Grazzlotln

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Bispo WandeNal Bispo Rodrigues
Lincoln Portela Paulo José Gouvêa
Secretária: Maria Ivone do Esplrito Santo
Local: Anexo li, Sala 13-T
Telefones: 318-6906 a 6908 Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUIÇAo E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: José Cartos Aleluia (PFL)
1° Vice-Presidente: Geovan Freitas (PMOB)
2° Vice-Presidente: José Roberto Batochlo (POT)
3° Vice-Presidente: Inaldo LeMo (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL
AntOnio Carlos Konder Reis Átila Uns
Ciro Nogueira Claudio cajado
Darci Coelho Corauci Sobrinho
Jaime Martins Eduardo Paes (PTB)
José Carlos Aleluia Jairo Cameiro
Moreira Ferreira José Ronaldo
Ney Lopes LuIs Barbosa
Paulo Magalhães Maluly Netto
Ricardo Fiuza Paulo Marinho
Robson Tuma Raimundo Santos
Vilmar Rocha Vlc Pires Franco

PMOB
Freire Júnior AntOnio do Valle
Geovan Freitas Femando Dlnlz
lédio Rosa Gustavo Fruet
Inaldo Leitlo (PSDB) Henrique Eduardo Alves
José India Pedro lrujo
Júlio Delgado Pedro Novais
Mendes Ribeiro Filho Themlstocles Sampaio
Nair Xavier Lobo 3 vagas
Osmar Seraglio
Renato Vianna

PSOB
André Benassl Anivaldo Vale
Jutahy Júnior Bonifácio de Andrada
Léo Alcântara Joio Leio
Moroni Torgan (PFL) Max Rosenmann
Nelson Otoch Nelson Marchezan
Vicente Arruda Nlclas Ribeiro
Welinton Fagundes Odllio Balbinotti
Zenaldo Coutinho Salvador Zimbaldl
Zulalê Cobra 1 vaga

PT
Antonio Cartos Biscaia Or. Rosinha
Geraldo Magela José Genolno
José Dirceu José Machado
Marcelo Déda Nelson Pellegrlno
Marcos Rollm Teima de Souza
Waldir Pires Waldomlro Fioravante

PPB
Ary Kara Celso Russomanno
Augusto Farias Jair Bolsonaro
Edmar Moreira Luiz Fernando
Gerson Peres Roberto Balestra
Ibrahlm Abi-Ackel Vadio Gomes

PTB
Caio Riela Fernando Gonçalves
Luiz Antonio Fleury Nelson Marquezelli



COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Bloco (PSB, PCdoB)
Inácio Arruda Paulo Baltazar

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Fim: 318-2170

Amumdo MOrlt~ilO

Edison Andl'ino
Freiroõl Júnior

Jorge A1b~rto

Salatiel Csroalho

Carllto Msí'$s
Geraldo Simea<l

Luiz Mainardi

Alrtofi Dipp

AJax Cai'l~18nl

Antonio Cambmi~

L1dia Qulnan
Marisa Serrarlo
Xlco Grazi~no

Ary K:1Jlra
Hercul8no Anghinstti

Hugo Bi~hl

Arolde de Oliveira
RlJlimundo Colombo

Ricardo Fiúzi\'J
Roberto Argerltlôl

Ronaldo Vasconcsllo..

PT

PFL

POT

PTS

PPS

PSDB

PMOB

João Pizzolatti
Júlio Redecker
1 vaga

Ana Catarina
Antônio do Valle
Jurandll Juarez
Mliclo Sá
Osvaldo Coelho (PFL)

Rubens Bueno (PPS)

Emerson Kapaz
Márcio Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço
Sérgio Guerra

A1oizlo Mercadante
João Fassarella
José Machado

Blc~o PSS, PCdoS
Agnelo Queiroz Josil Antonio

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL

COMlssAo DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Alolzio Mercadante (PT)
1° Vice-Presidente: José Machado (PT)
20 Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
3D Vice-Presidente: Emerson Kapaz (PSDB)
Titulares

Celso Jacob

Cabo Júlio
Secretário: Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo li, Sala
Telefone: 318-8285

Francisco Garcia
Gerson Gabrielli
Jairo Camelro
Paulo Octávio
Rubem Medina

PSOB
Badu Picanço Antonio Feljálo
Eduardo Barbosa Oanilo de Ca..tro
Flávio Ams Fernando Gabeirlll (PV)
Sebastião Madeira 2 IJlllga~

1 vaga

PT
Babá Marco~ Rolim
Nelson Pellegrino Pedro I}Jil$orl
Nilmário Miranda Walter ~.1irand!il

PPB
Almir Sá Jair Bolsonaro
José Unhares Padre RoquEl (PT)
Nilton Baiano 1 vaga

PTS
Max Mauro 1 vliQa

POT
Nauton Lima Eber Silva

Remi Trinta

Suplentes

Jaime Martins
Laura Camelro

Roland Lavigne
ZlIa Bezerra

1 vaga

Elclone Barbalho
4 vagas

PMOB

PFL

1 vaga

Alberto Fraga
Júlio Delgado
Ricardo Noronha
Rita Camata

Presidente: Nilmárlo Miranda (PT)
1° Vice-Presidente: Nelson Pellegrlno (PT)
2° Vice-Presidente: Agnelo Queiroz (PedoB)
3° Vice-Presidente: Neuton Lima (POT)
Titulares

Secretárlo:Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo li, piso superior, Sala 184-C
Telefones: 318-7072 e 318-7073 Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Presidente: Inácio Arruda (PédoB)
1° Vice-Presidente: Sérgio Novais (PSB)
2° Vice-Presidente: Celso Giglio (PTB)
3° Vice-Presidente: Gustavo Fruet (PMDB)
Titulares Suplentes

. PFL
Costa Ferreira Cesar Bandeira
Mauro Fecury Eduardo Paes
Pedro Fernandes lidefonço Cordeiro
Raimundo Santos Zila Bezerra
Sérgio Barcellos 1 vaga

PMOB
Barbosa Neto Ana Catarina
Gustavo Fruet Annando Abllio
João Mendes Euler Morais
Valdeci Oliveira (PT) Nelson Proença
Waldir Schmidt Renato Vianna

PSOB
Adolfo Marinho Ademir Lucas
Dino FemandeJ Carlos Mosconi
Dr. Heleno José de Abreu
João Castelo Juquinha
Ronaldo Cezar Coelho Manoel Salviano

PT
Femando Morroni João Coser
Iara Bemardi Nilmário Miranda
Márcio Matos Valdir Ganzer

PPB
Cleonâncio Fonseca Eliseu Moura
Maria do Carmo Lara (PT) Ricardo Izar
Sérgio Novais (PSB) Simão Sessim

PTB
Celso Glglio Max Mauro

POT
Miriam Reld Sérgio Barros

Marcondes Gadelha
Nice Lobão
Pastor Reginaldo de Jesus
Rubens Furlan
Silas Câmara



Bloco PSB, PCdoB
Clementlno Coelho Givaldo Carimbão

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Agnelo Queiroz DJalma Paes
Evandro Mllhomen Vanessa Grazzlotin

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Nilson Pinto (PSDB) João Caldas

Secretária: Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11
Telefones: 3~ 8-6900/690517011n012

COMISsAo DE FINANÇAS E'TRIBUTAÇÃO

Presidente: Veda Cruslus (PSDB)
1° V1ce·Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
20 Vice-Presidente: Rodrigo Maia (PTB)
3° Vice-Presidente: Armando Monteiro (PMDB)

PFL
Celcita Pinheiro Joel de Hollanda
José Melo Mauro Fecury
Luis Barbosa Moreira Ferreira
Nice Lobão Osvaldo Coelho
Zezé Perrella Pedro Femande~

1 vaga Santos Filho
PMDB

Gastão Vieira Alberto Mourão
João Matos Cleonâncio Fonseca (PPB)
Maria Elvira Germano Rlgotto
Norberto Teixeira Glycon Terra Pinto
Osvaldo Biolchi Osmar Seraglio

PSDB
Ademir Lucas Bonifãcio de Andrada
Atila Lira Olno Femandes
Flávio Arns Feu Rosa
Marisa Serrano Raimundo Gomes de Matos
Nelson Marchezan Sérgio Reis

PT
Esther Grossi Gilmar Machado
Pedro Wilson Iara Bernardi
Professor Luizinho Walter Pinheiro

PPB
Eurico Miranda José Unhares
Jonival Lucas Junior Márcio Reinaldo Moreira
Oliveira Filho Wagner Salustiano

PTB
Walfrido Mares Gula José Carlos Martinez

PDT
Eber Silva Celso Jacob

Bloco PSB, PCdoB

Suplentes

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins

Suplentes

Eunlclo Oliveira
João Henrique
Jurandil Juarez

Olavo Calheiros
4 vagas

Caio Riela
lrisSimCes

Aloizio Mercadante
Ben·Hur Ferreira
Geraldo Magela

Henrique Fontana

Adolfo Marinho
Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço
Sampaio Dória

Silvio Torres

Herculano Anghlnetti
João Plzzolatti
Júlio Redecker

Luis Carlos Heinze

AntOnio Jorge (PTB)
Francisco Garcia

--Gilberto Kassab
José CarlosVieira

José Lourenço
Linceln Portela (pSn

Nlce Lobão
PauderneyAvelino

Pedro Bittencourt

PFL

Neuton Lima (PFL)
Olimplo Pires

Bloco PSB, PCdoB
Eduardo Campos

Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Luciano Bivar

PPB

PSDB
Antonio Kandlr
Custódio Mattos
José Militão
Manoel Salviano
Max Rosenmann
Nilo Coelho
Veda Cruslus

PFL
Betinho Rosado
Deusdeth Pantoia
Jorge Khoury

JoséAleksandro
José Ronaldo
Manoel Castro
Paes Landim

Roberto Brant
Rodrlgo Maia (PTB)

PMDB

PT

PTB

Titulares

Armando Monteiro
cezar Schirmer
EdinhoBez
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Milton Monti
Paulo Lima
Pedro Novais

PDT
Coriolano Sales (PMDB)

Luiz Salomão

Fetter Júnior
Iberê Ferreira
Odelmo Leão

1 vaga

Carlito Merss
José Pimentel
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Basilio V1l1anl (PSDB)
Félix Mendonça

Evilãslo Farias
1vaga

Marcos Clntra
Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Anexo li, Sala
Telefones: 318-6960/698916955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇAo
FINANCEIRA E CONTROLE

PresIdente: Delfim Netto (PPB) ,
1° Vice-Presidente: Márcio R. Moreira (PPB)
20 Vice-Presidente: Simão Sesslm (PPB)
3° Vice-Presidente: Luiz Fernando PPB)
Titulares

Affonso Camargo
Elton Rohnelt

Suplentes

Luiz Dantas

Fernando Gabelra (PV)
PPS

Presidente: Maria Elvira (PMOB)
1° V1ce·Presidente: Nice Lobão (PFL)
2° Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSOB)
3° V1ce·Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
Titulares

Secretário: José Umberto de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISsAo DE EDUCAÇAo,
CULTURA E DESPORTO

1 vaga

Eduardo Seabra (PTB)



Suplentes

1 vaga

Haroldo Lima

Nlltofl Baiano
Ricardo Barros

Yvoni/ton Gonçalves

Ni/ton Capixaba

João Matos
Lalre Rosado

Lamartine Posella
Waldemir Moka

4 vagas

Celcita Pinheiro
Cleuber Carneiro

Costa Ferreira
Ivanio Guerra

José Mendonça Bezerra
Ronaldo Caiado

Rubens Furlan
WIlson Braga

2 vagas

PTS

PPB

puoe

POT

Sloco (PSB, PCdoB)

PFL

Ollmpio Pires

Ricardo Maranhão

Airton Roveda
Alrnerinda de Carvalho
Armando Abllio (PMOB)
Benedito Dias
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Marcos de Jesus (pSn
Ursicino Queiroz

Oarelslo Perondl
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmênio Pereira
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

José Janene
Nelo Rodolfo
Vadio Gomes

Presidente: Alceu Collares (pOn
1° Vice-Presidente: Enio Bacei (pOn '
2° Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
3° Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSOB)
Titulares

Bloco (PL, PST, PMN. PSO, ~SL) ~
Ivanio Guerra (PFL) Marcos Cintra

Secretária: Varda O. S. Lobo
Local: Anexo 11, Sala T-56 _ Reunião: 411s feiras
Telefones: 318-6944/6946 Fax: 318-2137

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMfLlA

Albérico Cordeiro

Suplentes

Fernando Zuppo

Cunha Bueno
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

Adão Pretto
Antonio C. Biscaia
Avenzoar Arruda

Albérico Filho
Gasta0 Vieira

3 vagas

Or. Heleno
Luis Eduardo

Mário Negromonte
Zenaldo Coutinho

1 vaga

José Carlos Coutinho
Lael Varella

Ursicino Queiroz

Regis Cavalcante (PPS)

PT

PTB

POT

PPB

PSOB

PMOB

Max Mauro

Serafirn Venzon

Delfim Netto
Márcio R. Moreira
Simão Sesslm

Gilmar Machado
João Coser
João Paulo

Bloco (PSB, PCdoB)
Luiz Fernando (PPB) 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Valdemar Costa Neto Pastor Valdecl
Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo 11, Sala
Telefones: 318-6888/6887 Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
1° Vice-Presidente: A1ceste Almeida (PMDB)
2° Vice-Presidente: José Janene (PPB)
3° Vice-Presidente: Fernando Ferro (pn

TItulares

Fernando Diniz
Hélio Costa
João Coraço
João Magalhães
Osvaldo Reis

Ayrton Xerêz
Eliseu Moura (PPB)
João Almeida
João Leão
Romel Felj6

Jairo Azi
Rubens Furlan
1 vaga

Airton Dipp (PDn
Gervásio Silva
Gi/berto Kassab
Pedro Bittencourt
Pedro Pedrossian

A1ceste Almeida
Anlbal Gomes
Marcos Lima
Salatiel Carvalho
Zé Gomes da Rocha

Antonio Feijão
B. Sá
Juquinha
Nicias Ribeiro
Paulo Feij6

Arlindo Chinaglia
Fernando Ferro
1 vaga

PFL

PMOB

PSOB

PT

Airton Roveda
Eliseu Resende

Francisco Rodrigues
Paulo Lima

Si/as Cêmara

Ricardo Rique
Edinho Bez
Flávio Derzi

Mattos Nascimento
1 vaga

Sebastião Madeira
Sérgio Reis

Virgllio Guimarães (pn
2 vagas

Luiz Sérgio
Romel Anizio (PPB)

Walter Pinheiro

Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
L1dia Quinan
Lllcia Vênia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Sérgio Carvalho
Vicente Caropreso

Angela Guadagnin
Antonio Palocei
Or. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana

A1cione Athayde
Arnaldo Faria de SáI
José Linhares
NUton Baiano
Pastor Amarlldo

PSOB

PT

PPB

Amon Bezerra
Clovis Volpi

Custódio Mattos
Jovair Arantes
Jutahy Junior

Pedro Canedo
Rommel Felj6

Saulo Pedrosa

João Fassarella
Luei Cholnacki
Marcio Matos

Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

Antonio Joaquim Araújo
Eurico Miranda

Iberê Ferreira
Oliveira Filho
Pedro Corrêa



Magno Malta
Renilto Leal

Alceu Collares
Enio Bacei

PT5

PDT

Bloco PSB, PCdoB

Celso Giglio
Max Mauro

Dr. Hélio
Serafim Venzon

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente:
1° Vice-Presidente: Raimundo Colombo (PFL)
2° Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
3° Vice·Presidente: Chico da Princesa (PTB)

Suplentes

Bloco (P8B, PCdoB)
Gonzaga Patriota Jandira Feghali
Pedro Chaves (PMDB) Pedro Valadares

Bloco (PL, P8T, PMN, PSDB, PSL)
Eujácio Sim15es De Velasco

PPS

PT
Carlos Santana Almeida de Jesus (PL)
Luiz Sérgio João Magno
Philemon Rodrigues (PMDB) Nilson Mourão
Teima de Souza Pedro Celso
Wellington Dias Ricardo Berzoini

PPB
Airton Cascavel Almir Sá
Joio Tota Augusto Nardes
José Chaves (PMDB) Telmo Kirst
1 vaga 1 vaga

PTB
Chico da Princesa José Carlos Elias
Duilio PisanesOOi Josué Bengtson

PDT
Luis Eduardo (S. Part.) Giovanni Queiroz
Wanderley Martins Miriam Reld

Titulares

1 vaga

Suplentes

Basilio Villani
Coronel Garcia

Dr. Heleno
Narcio Rodrigues

Paulo Feij6
Ricarte de Freitas

Sérgio Reis
Vittorio Medioli

Barbosa Neto
Carlos Dunga

FrancistOnio Pinto
Gessivaldo Isaias

Jorge Costa
Múcio Sé

Osvaldo Reis
Wilson Santos

Affonso Camargo
Aldir Cabral

Almerinda de Carvalho
AntOnio Carlos Konder Reis

Jairo Azi
Leur Lomanto
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

PSDB

PMDB

PFL

José Borba (PMDB)

Albérico Filho
Alberto Mourão
Domiciano Cabral
Edinho Araújo (PPS)
Glycon Terra Pinto
Hermes Parcianello
João Henrique
1 vaga

Alolzio Santos
Chiquinho Feitosa
Feu Rosa
Mário Negromonte
Neuton Lima (PFL)
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Silvio Torres

AntOnio Geraldo
Aracely de Paula
Ellseu Resende
Igor Avelino (PMDB)
IIdefonso Cordeiro
João Ribeiro
Lael Varella
Oscar Andrade
Raimundo Colombo

PPS

Djalma Paes Agnelo Queiroz
Jandlra Feghali Ricardo MaranMo

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Remi Trinta Almeida de Jesus

1 vaga Walfrido Mares Guia (PTB)
Secretário: Elolzio Neves GuimarAes
Local: Anexo li, Sala 155-A
Telefones: 319-7016 A 7021 Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: José Múclo Monteiro (PFL)
1° Vice-Presidente: Laire Rosado (PMDB)
2° Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
3° Vice-Presidente: Marcus Vicente (PSDB)
Titulares

PFL
José Carlos Vieira Expedito Júnior
José Múcio Monteiro João Ribeiro
Luciano Castro (S.Part.) Robson Tuma
Medeiros Rodrigo Maia (PTB)
Wilson Braga Roland Lavigne
1 vaga 1 vaga

PMDB
Laire Rosado Eunlcio Oliveira
Pedro Celso (PT) Júlio Delgado
Ricardo Noronha Osvaldo BlolOOi
Vanessa Grazzlotin (PedoB) Pinheiro Landim
Zaire Rezende 1 vaga

PSDB
AJex Canziani Arthur Virgnlo
Alexandre Santos José Milltão
Jovair Arantes Lúcia Vênia
Marcus Vicente Mareio Fortes
Pedro Henry 1 vaga

PT
Jair Meneguelli Babé
Paulo Paim Carlos Santana
Paulo Rocha José Pimentel

PPB
Eniv~o Ribeiro Amaldo Faria de Sé
Her' lano Anghinetti Augusto Nardes
Pedro Corrêa João Tota

PTB
Eduardo Paes Luiz Antonio Fleury

PDT
Vivaldo Barbosa Eurlpedes Miranda

Bloco PSB, PCdoB
Eduardo Campos Lulza Erundina
Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Avenzoar Arruda (PT) Cabo Júlio

PTN
Fétima Pelaes (PSDB) Narcio Rodrigues (PSDB)
Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6987/69901700417007

PV
Olavo Calheiros (PMDB)
Secretário: Ruy Omar Prudêncio da Silva
Local: Anexo"
Telefones: 318-6973 a 6976

1 vaga



João Magalhles
Jorge Pinheiro

José Chaves
Lalre Rosado

Maria Elvira
Zalre Rezende

Zé Gomes da Rocha
2 vagas

Augusto Franco
Márcio Fortes
Nelson Otoch

Ronaldo Cezar Coelho
Silvio Torres

Vicente Arruda
Vicente Caropreso

Zulalê Cobra
1 vaga

PSDB

PMDB
Alberto Fraga
Damião Fellclano
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Joio Herrmann Neto (PPS)
Jorge Wilson
Mário de Oliveira
Synval Guazzelli
1 vaga

Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra
Arthur Vlrglllo
Bonifácio de Andrada
Clovis Volpi
Coronel Garcia
José Teles
Luiz C. Hauly
Paulo Kobayashl

Suplentes

Alceste Almeida
Confúcio Moura

3 vagas

Elton Rohnelt
Joio Ribeiro

José Melo
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

PT
Luiz Mainardi Eduardo Jorge

Badu Picanço Nilmário Miranda José Dirceu
Eduardo Seabra (PTB) Paulo Delgado Marcedo Déda

Nilson Pinto Virgllio Guil11arAes Milton Temer
Pedro Henry Waldomlro Fioravante Waldir Pires

Ricarte de Freitas PPaJ
Aldo Rebelo (PCdoB) Edmar Moreira

José Pimentel Cunha Bueno Robério Araújo
Márcio Matos Jairo Bolsonaro 3 vagas

1 vaga Paulo Mourão (PSDB)
Wagner Salustiano

Or. Benedito Dias PTS
João Tota José Carlos Elias Eduardo Seabra

Sérgio Barros (PSDB) 1 vaga Renlldo Leal
PDT

Renildo Leal José Thomaz NonO (PSDB) W~l'Iderley Martins
Neiva Moreira Luiz Salomão

Agnaldo Muniz Bloco PSB, PCdoB

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Josué Bengtson (PTB)
1° Vice-Presidente: Nllton Capixaba (PTB)
2° Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
3° Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
Titulares

PSDB

PT

PMDB

PPB

PDT

PFL
Atila Lins
Deusdeth Pantoja
Luciano Castro
Raimundo Santos
Zila Bezerra

Elcione Barbalho
Freire Júnior
Jorge Costa
Jurandil Juarez
Mário de Oliveira

Luiz Femando
Pastor Amarildo
Vanessa Grazzlotin (PCdoB)

PTB

Babá
Marcos Afonso
Paulo Rocha

Josué Bengtson

Anlvaldo Vale
João Castelo
Marinha Raupp
Nilton Capixaba (PTB)
Sérgio Carvalho

Eurfpedes Miranda
2 vagas

Fax: 318-2125

Suplentes

Betlnho Rosado
Cleuber Camelro

Deusdeth Pantoja
José Carlos Aleluia
Paudemey Avellno

Haroldo Lima
Pedro Valadares

Bloco PL, PST, PMI\I, P8D, PSL
Bispo Wanderval

Valdemar C. Neto
Cabo Júlio
De Velasco
Secretária: Walbla Vania de Farias Lora
Local: Anexo 11
Telefones: 318-82661318-6992 a 6996

~

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA COt,tSTITUCIONAL
N° 175, DE 1995, QUE "ALTEM-O CAPiTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

PFL

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
1° Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2° Vice·Presldente: Antonio Palocel (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anlzlo (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares

Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Paulo MagalhAes

Suplentes

Abelardo Luplon
AntOnio Geraldo
Aracely de Paula

Jorge Khoury
Lavoisier Mala
Luciano Castro

Luciano Plzzatto
Luiz Moreira

Manoel Castro
Vilmar Rocha

PFL

Bloco PSB, PCdoB
Evandro Milhomen José Antonio

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Valdir Ganzer (PT) 1 vaga
Secretário: Tércio Mendonça Vilar
Local: Anexo 11
Telefones: 318-69981318-6999 e 6970

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Antonio C. Pannunzio (PSDB)
1° VICe-Presidente: Amon Bezerra (PSDB)
2° Vice-Presidente: Synval Guazzelll (PSDB)
3° Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
Titulares

A1dir Cabral
Aroldo Cedraz
Atila Lins
Cláudio Cajado
Francisco Rodrigues
Joaquim Francisco
José Lourenço
Leur Lomanto
Ricardo Rique (PSDB)
Wemer Wanderer



Bloco (PSB, pedoB)
Eduardo Campos Sérgio Miranda

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418

COMISsAo ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 96, DE 1992,
QUE "INTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

ProposlçAo: PEC 0096/92 Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
1° Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB) .
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: lulaiê Cobra (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

Pedro Fernandes
Roberto Brant
Ronaldo Caiado

Alberto Mourão
AntOnio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigotto
José Priante
Luiz Bittencourt
Paulo Lima

Antonio Kandir
José Militão
Lúcia VAnia
Luiz Carlos Hauly
Marclo Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

Aloizlo Mercadante
Antonio Palocei
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Fetter Júnior
João pjzzolattl
Romel Anizio
Sampaio Dórla (PSDB)

Félix Mendonça
Walfrido Mares Gula

celso Jacob
Eurlpedes Miranda

Atlla Lins
Claudio Cajado
Coraucl Sobrln~o
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim

Alberto Fraga

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

PDT

PMDB

Manoel Castro
Pedro Pedrossian

Wilson Braga

Barbosa Neto
Edinho Bez

Gasta0 Vieira
José Chaves

Philemon Rodrigues
Waldemir Moka

• 1 vaga

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia
Basilio Villanl
Inaldo Leitão

Manoel Salviano
Silvio Torres

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana

João Fassarella
Virgllio Guimarães

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Gerson Peres
1 vaga

celso Giglio
Eduardo Paes

Enio Bacei
Fernando Zuppo

Almerinda de Carvalho
Ivanio Guerra

José Melo
Leur Lomanto
Mauro Fecury

Moroni Torgan
Wilson Braga

Gustavo Fruet

Armando Abllio Nelo Rodolfo
lédlo Rosa Osmar Serragllo
Mendes Ribeiro Filho Zaire Rezende
Nair Xavier Lobo 2 vagas
Renato Vianna

PSDB
André Benassi Feu Rosa
Bonifácio de Andrada Inaldo Leitão
Jutahy Junior Luiz Piauhylino
Léo A1cantara Marcus Vicente
Vicente Arruda Nelson otoch
Zulaiê Cobra Zenaldo Coutinho

PT
Antonio Carlos Biscaia José Pimentel
José Dirceu Nelson Pellegrino
Marcelo Déda Padre Roque
Waldir Pires Paulo Rocha

PPB
Gerson Peres Arnaldo Faria de Sé
Ibrahim Abi-Ackel Edmar Moreira
Simllo Sessim Iberê Ferreira

PTB
Luiz Antonio Fleury celso Giglio
Roberto Jefferson lris Sim6es

PDT
José Roberto Batochio Fernando Coruja

José Antonio
~Ioco (PSB, PCdoB)

Agnelo Queiroz
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Joio Caldas De Velasco
Secrretária: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissão Especial, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7056 -

COMlssAo ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 498, DE 1998,
DO SENHOR DEPUTADO JOSÉ GENOrNO E
OUTROS, QUE "ALTERA A REDAÇAo DOS

ARTIGOS 49, 84,89, 90, 142 E 144 E SUPRIME
O ARTIGO 91 DA CONSTITUIÇAo FEDERAL" E
À PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N° 626, DE 1998, DO PODER EXECUTIVO, QUE
"ALTERA DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇAo

FEDERAL, MEDIANTE A INCLUSAo DO CARGO
DE MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA ENTRE

OS PRIVATIVOS DE BRASILEIRO NATO, A
ALTERAÇAo DA COMPOSIÇAo DO

CONSELHO DE DEFESA NACIONAL, A
DEFINIÇAo DO JUizO COMPETENTE PARA

PROCESSAR E JULGAR OS COMANDANTES
DA MARINHA, DO EXÉRCITO E DA

AERONÁUTICA, E DÁ OUTRAS
PROVID~NCIAS", APENSADA ÀQUELA

ProposiçAo: PEC 0498/97 Autor: José Genolno e outros
Presidente:
1° Vice·Presidente:
2° Vice·Presldente:
3° Vice-Presidente:



Bloco (PSB, pedoB)
Haroldo Lima Aldo Rebelo

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Proposição: RCP 0001/99 Autor: Moroni Torgan e outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
1° Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
2° Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Moron; Torgan (PFL)
Titulares Suplentes

Eunfcio Oliv~lra

5 vligas

Airton ROVE'ldB
Jo~~ M::;Indon~ B~zefl'a

Lavoisl~r Maia
Lui& Mor@ira
Msluly Netto

P",dro Pedro1O\slan
ROnalldO Cffil~do

PFL

PT
Antonio Carlos 81~caia M~rcio Mgjto$
Fernando FeITO Padre Roque

PPCl
Celso Russomsnno Jonival Luca., Junior
Nilton Baiano Jos€l JliInene

PTiE!
Magno Malta Rsnlldo Leall

PDT
Wanderley Martins 1 vSlga

Arolde de Ollvelrel
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
José Ronaldo
Santos Filho
SlIas Cêmara
Vic Pires Franco

COMISSÃO ESPECI~L DESTIN~DA ~

PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA CONSTITUCIONAL N° 203. DE 1~~~.

DO SENHOR DEPUTADO LAPROVITA VIEI~ E
OUTROS. QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ~ ~o

DO ARTIGO N° 222 DA CO~"STITUIÇ~O
FEDERAL, SUPRIMINDO~E O i ~(j DO

REFEIDO ARTIGO. aUE T~TADA
PROPRIEDADE DE ErJP~E~~$

JORNALfsTICAS E De ~DIODlfU$Ao
SONORA E DE SONS E Wc1~~Ge~$3". E A

PROPOSTA DE EMENDA ACO~~TITUIÇ!\O ~(j

455. DE 1997. DO $Ei\lHO~ DEPUTADO
ALOYSIO NUNES FERR<EI~ eoumo~. oue

"DÁ NOVA REDA(?P.O~o &.~l1GO ~2 D:~

CONSTITUIÇÃO FEDEAAL"J M~e~~~D~~gUE~

Secretária: Carmem Guimarães Amsral
Local: Serviço de Com. Pariam. da Inq., Anaxo 11, $/139-8
Telefone:318-7054

81oco (fl$Ia, PCdo~)
Paulo Baltazar Jo..é Antonio

Blol:o (PL, P$T, P;:'1l'J, P$D, P$L)
Cabo Júlio Pa$tor ValdElci Paiva

Proposição: PEC 0203í95 Autor: Lliprovit:llVi~im ti outros
Presidente:Ayrton Xerêz (PSDB)
1°Vice-Presidente: Arolde de Olivair5J (PFL)
2° Vice-Presldenta: WlJllter Pinheiro (PT)
3° Vice-Presidente: W~gn~r Sgjlu\\\ti!l1no (PPB)
Relator: Henrique Eduardo A1ve@ (PMDB)

Titulares

Henrique Eduardo Alves
Joio Pinheiro
Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

Remi Trinta

Antonio Feijão
Amon Bezerra
Badu Plcanço

Feu Rosa
Luiz Ribeiro

Marisa serrano

José Genofno
Paulo Delgado

2 vagas

1 vaga

Suplentes

6 vagas

Atila Lins
Corauci Sobrinho

Elton Rohnelt
Jairo Camelro

Joio Ribeiro
José Lourrenço

Luciano Pizzatto

Ary Kara
Celso Russomanno

Joio Tota

AntOnio Jorge (PTB)
Celcita Pinheiro

Elton Rohnelt
SlIas Cêmara (PTB)

Confúcio Moura
3 vagas

Coronel Garcia
Pedro Canedo

Sérgio Reis

José Carlos Martinez
Roberto Jefferson

PFL

PT

PDT

PPB

PTB

PSDB

PMDB

PFL

PSDB

PMDB

Henrique Eduardo Alves
João Henrique
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Silas Brasileiro
Synval Guazzelli

Aldir Cabral
Arolde de Oliveira
Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Maluly Netto
Paes Landim
Wemer Wanderer

Ayrton Xerêz
Coronel Garcia
Luciano Castro
Marcus Vicente
Nicias Ribeiro
Pedro Henry

João Herrmann Neto (PPS)
Milton Temer
Virgilio Guimarles
Waldomiro Fioravante

Titulares

Neiva Moreira

Hugo Biehl
Jair Bolsonaro
Nelson Meurer

Cabo Júlio

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Eber Silva (POT)
Laura Carneiro
Reglnaldo Germano
Robson Tuma

Elcione Barbalho
Pompeu de Mattos (POT)
Ricardo Noronha
Waldemlr Moka

Lino Rossi
Moroni Torgan (PFL)
Sebastião Madeira



PSOB Marcelo Déda Paulo Delgado
Alberto Goldman Professor Luizinho Vlrgllio Guimarães

Fernando Gabeira (PV) PPB
Marisa Serrano Arnaldo Faria de Sá 3 vagas

Zenaldo Coutinho Herculano Anghinetti
2 vagas José Unhares

PTB
PT Eduardo Seabra Caio Riela

Regis Cavalcante (PPS) Fernando Gonçalves Walfrido Mares Guia
3 vagas POT

Coriolano Sales Femando Coruja

'ris Simões

Edison Andrino
Milton Monti

Osmênio Pereira
3 vagas

Teima de Souza
3 vagas

Adolfo Marinho
Jutahy Júnior

Zenaldo Coutinho
3 vagas

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira

Deusdeth Pantoja
Laura Carneiro

Luis Barbosa
Paulo Octávio
Wilson Braga

A1cione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Jonival Lucas Júnior

PT

PFL

PPB

PTB

PSOB

PMOB
Freire Júnior
João Magalhães
José Chaves
José Priante
Nelson Proença
Synval Guazzelli

Atila Lira
Basilio Villani
Emerson Kapaz
Uno Rossi
Nelson Marchezan
1 vaga

Affonso Camargo
Jaime Femandes
Joel de Hollanda
Manoel Castro
Medeiros
Pedro Bittencourt
Raimundo Colombo

Bloco (PSB, PCdoB)
Pedro Valadares Djalma Paes

Bloco (PL. PST, PMN. PSO. PSL)
De Velasco Lincoln PorteIa
Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-6893

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 10, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE O REGIME DE PREVIDÊNCIA

COMPLEMENTAR E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PLP 0010/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
1° Vice-Presidente: Freire Júnior (PMOB)
2° Vice-Presidente: Arlindo Chlnaglia (pn
3° Vice·Presidente: Eurico Miranda (PPB)
Relator: Manoel Castro (PFL)
Titulares Suplentes

Eurico Miranda
Herculano Anghinetti
Hugo Blehl

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

Suplentes

Agnaldo Muniz

José Janene
Robério Araújo

1 vaga

GUmar Machado
José Genoino Caio Riela

lris Simões
Murilo Domingos

Aracely de Paula
Ciro Nogueira

Dr. Benedito Dias
Eduardo Paes

Maluly Neto
Pedro Fernandes

Silas Cêmara

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Aécio Neves
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

PT

PFL

PSOB

PMOB

POT

Bloco (PSB, PCdoB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Autor: PRESIDENTE

Neiva Moreira

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho
Wagner Salustiano

PPB

Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez

PTB

Proposição:
Presidente: De Velasco (pSn
1° Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (Pn
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)
Titulares

Clementino Coelho Jandira Feghali

Bloco (PL. PST, PMN. PSO, PSL)
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

Geraldo Magela
João Paulo

Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz
José Thomaz Non6
LuIs Eduardo
Roberto Brant
Vittorio Medioli

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira
Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo AzI
Joel de Hollanda
Paes Landim

Albérico Filho
Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar Serragllo
Renato Vianna
1 vaga

Arthur Virgflio
Bonifácio de Andrada
João Almeira
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
1 vaga



Ricardo Maranhão Gonzaga Patriota
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Luciano Bivar Linco'n Portela
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/165-B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 09, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS

ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL E PELOS
MUNICipIOS"

Proposição: PLP 0009/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
1°Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSOB)
20Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMOB)
30 Vice-Presidente: Or. Rosinha (PT)
Relator. Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco (PSB, pedoB)

Bloco (PL, PST, PI1IiN, PSD, PSL)
Marcos de Jesus Remi Trinta
Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/169-B
Telefone: 318-7555

COMISSÃO ESPECIAL DESrUiJADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE lEI COMPLEMENTAR N° 18, DE
1999, QUE REGULA O ARTIGO 163, INCISOS I,
11,111 E IV, E O ARTIGO 169DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, DISPÕE SOBRE PRINCípIOS
FUNDAMENTAIS E NORMAS GERAIS DE
FINANÇAS PÚBLICAS E ESTABELECE O

REGIME DE GESTÃO FISCAL RESPONSÃVEl,
BEM ASSIM ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nl» &4,

DE 18 DE MAIO DE 1990
Proposição: PLP 00181'99 Autor. Poder ExGaJtlvo
Presidente: Joaquim Francisco (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSOB)
2° Vice-Presidente: Carlito Merss (PT)
30 Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
Relator: Pedro Novais (PMOB)
Titulares Suplentes

Rodrigo Maia

Alceu Collares

Eduardo Paes
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo Octávio
Robson Tuma
Ursiclno Queiroz
Wilson Braga

Gustavoa Fruet
Milton Monti
Norberto Teixeira
Osvaldo Blolchi
Pedro Chaves
Wilson Santos

POT

PFL

PMOB

Renildo Leal

Or. Hélio

Antônio Jorge
Jaime Martins

João Ribeiro
Mauro Fecury

Raimundo Colombo
Raimundo Santos

Vilmar Rocha

Albérico Filho
João Colaço

4 vagas

Betinho Rosado
Joaquim Francisco
José Ronaldo
Moreira Ferreira
Pedro Pedrossian
Roberto Brant
Rubem Medina

Antonio Cambraia (PSOB)
Armando Monteiro
Carlos Ounda
Cezar Schirrner
Gastão Vieira
Pedro Novais

PFL
Eduardo Paes
Gervásio Silva
Ivanio Guerra

Nice Lobão
Pauderney Avelino

Paulo Octávio
Ronaldo Caiado

PMDB
Múcio Sá

Silas Brasileiro
4 vagas

PSDB

Antonio Joaquim Araújo
Enivaldo Ribeiro
Nilton Baiano

PSOB Alofzio Santos
José de Abreu Custódio Mattos
Maria Abadia Juquinha

Paulo Mourão Luiz Carlos Hauly
Saulo Pedrosa Roberto Rocha

2 vagas Veda Crusius

PT Carlito Merss
Ângela Guadagnin Fernando Marroni

Jair Meneguelli Geraldo Magela
Márcio Matos João Fassarella

1 vaga
PPB Eliseu Moura

Pastor Amarildo Iberê Ferreira
Robério Araújo Roberto Balestra

Yvonilton Gonçalves
PTB Murilo Domingos

Chico da Princesa (PSOB) Rodrigo Maia
Walfrido Mares Guia

POT Luiz Salomão
Or. Hélio

POT

PT

Eduardo Campos

Celso Gigllo
Duilio Pisaneschi

1 vaga

Ben·Hur Ferreira
Iara Bernardi

João Coser
Professor Luizinho

Almir Sá
Edmar Moreira

Márcio Reinaldo Moreira

André Benassi
Ayrton Xerêz
João Almeida
Mareio Fortes

Raimundo Gomes de Matos
1 vaga

PTB

PPB

Bloco (PSB, PCdoB)
Pedro Eugênio Sérgio Miranda

Bloco (PSB, PCdoB)

Anivaldo Vale
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Max Rosenmann
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

Antonio PaloCCÍ
Or. Rosinha
Fernando Ferro
Gilmar Machado

Ojalma Paes

Celso Giglio
Max Mauro

Alceu Collares



Freire Júnior
Gastão Veira

Pinheiro Landim
Wilson Santos

2 vagas

AntOnioGeraldo
Ciro Nogueira
Darci Coelho

Eduardo Paes
Gilberto Kassab

Jaime Martins
Roberto Argenta

Alolzio Santos
Luiz Carlos Hauly
Ricardo Ferraço

3 vagas

PT

PSOB

PMOB

Alberto Goldman
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó
Roberto Rocha
Ronaldo Cezar Coelho

Confúcio Moura
Domiciano Cabral
Hermes Parcianello
Norberto Teixeira
Olavo Calheiros
Themfstocles Sampaio

Affonso Camargo
Atila Lins
Paulo Magalhães
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Roberto Pessoa
Vilmar Rocha

COMISSÃO ESPECIAL DESnNADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

CONSTITUCIONAL N° 627, DE 1998, QUE
"ALTERA OS ARTIGOS 29 E 212 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Proposição: PEC 0627/98 Autor: Senado Federal
Presidente: Atila Lins (PFL)
1° Vice-Presidente: Themfstocles Sampaio (PMDB)
2° Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
3° Vice-Presidente: Eliseu Moura (PPB)
Relator: Ronaldo Cezar Coelho (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

Suplentes

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Euler Morais
Flávio Derzi

Freire Júnior
Milton Montl

Corauci Sobrinho
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
José Carlos Coutinho

Luciano Pizzatto
Paes Landim

1 vaga

PFL

PMOB

Jorge Khoury
José Lourenço
Marcondes Gadelha
Pedro Bittencourt
Roberto Brant
Robson Tuma
Rubem Medina

Edinho Bez
Eunfcio Oliveira
Nelson Proença
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho

Bloco (PL, PST. PMN, PSO, PSL)
Eujácio Simões Luciano Bivar
Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,
RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,
CONFORME PREVISTO NO

ARTIGO 192, DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Titulares

Delfim Netto Celso Gigio
Herculano Anghinetti 1 vaga

Márcio Reinaldo Moreira

Antonio Kandir
Danilo de Castro
Manoel Salviano
Veda Crusius
2 vagas

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

PSOB

PT

PPB

Jovair Arantes
Luiz Carlos Hauly

Nilo Coelho
Xico Graziano

2 vagas

João Grandão
José Pimentel
Luiz Mainardi
Milton Temer

Geraldo Simões
Luiz Sérgio
Maria do Carmo Lara
Teima de Souza

Cunha Bueno
Ehseu Moura
José Janene

PPB

PTB

Ângela Guadagnin
Antonio Palocci

João Herrmann Neto (PPS)
JoãO Magno

3 vagas

José Carlos Elias
Renildo Leal

Murifo Domingos
Rodrigo Maia

PTS-
José carlos Elias

Luiz Antonio Fleury Airton Dipp

POT

Coriolano Sales

Bloco (PL, PST. PMN, PSO. PSL)

Almeida de Jesus Pastor Valdeci Paiva
Secretária: Adia Calheiros Bisp.o
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone:318-7062

POT
Enio Bacci Pompeo de Mattos

Bloco (PL. PST, PMN, PSO, PSL)
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Bloco (PSB, PCdoB)
Djalma Paes Sérgio Miranda
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7061

Pedro Eugênio
Bloco (PSS. PCdoB)

Vanessa Grazziotin



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALíNEA

"e" DO INCISO 11 DO § 5° DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Proposição: PEC 37-4/96 'Autor: Senado Federal
Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
3° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Titulares Suplentes

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A APURAR O DESPERDíCIO DE
ALIMENTOS NO PERíODO DOS GOVERNOS

IMEDIATAMENTE ANTERIORES AO
PRESIDENTE FERNANDO HENRIQUE

CARDOSO, QUANTO AO ARMAZENAMENTO,
RODíZIO DE ESTOQUES, TRANSPORTE,
MOVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS

ALIMENTOS ESTOCADOS.
Proposição: RCP 0010/95 Autor: Marilu Guimarães e outros
Presidente: celcita Pinheiro (PFL)
1°Vice-Presidente: Luis Eduardo (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB)
Titulares Suplentes

PFL

PMDB

Jovair Arantes
Marisa Serrano

1 vaga

2 vagas

Airton Roveda
Elton Rohnelt
João Ribeiro

Ronaldo Calado

Philemon Rodrigues
Silas Brasileiro
Wilson Santos

PT

PSDB

Adão Pretto
Aloizio Mercadante

Celcita Pinheiro
Ciro Nogueira
Paulo Braga
1 vaga

Carlos Dunga
AncistOnlo Pinto
José Borba

L1dia Quinan
Luis Eduardo
1 vaga

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

Luiz Moreira
Marcondes Gadelha

Medeiros
Nice Lobão

Raimundo Santos
Robson Tuma

1 vaga

PFL

PMDB

Almerinda de Carvalho
AntOniO Jorge
Dr. Benedito Dias
Gervésio Silva
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Neuton Lima

,
Albérico Filho
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
Philemon Rodrigues
1 vaga

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

PSDB

Alexandre Santos
Léo AlCântara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

Alclone Athayde
Cleonâncio Fonseca

Caio Ríela

Olimpio Pires

PPB

PTB

PDT

Augusto Nardes
Romeu Anizio

Nelson Marquezelli

1 vaga

, Bloco (PSB, PC do B)
J,osé Antonio Djalma Paes

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretário:,'José Maria AgUiar de Castro
L.:ocaI::Serv. de Comiss6es Especiais, Anexo 11
Telefone!31~7062

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇÃO DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO (NDIO - FUNAI

"
Proposição: RCP 0013195 Autor: Elton Rohnelt e outros
Presidente: Alceste Almeida (PMOB)
1° Vice-Presidente: Elton Rohneft (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Antonfo Feijão (PSOB)
Titulares Suplentes

1 vaga
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo /IAntonio Carlos Biscaia

Marcelo Déda
2 vagas.,

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

Nelson Marquezelli
1 v~ga

Enio Baeci

PT

PPB

PTB

PDT

4 vagas

Amaldo Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

Max Mauro
Nflton Capixaba

Coriolano Sales
Elton Rohnelt
Francisco Garcia
Luciano Castro
Raimundo Santos

Alceste Almeida
Igor Avelino
Jorge Costa

Bloco (PSB, PedoB)

PFL

PMDB

1vaga

Or. Benedito Dias
João Ribeiro

José Melo
Luis Barbosa

Jurandil Juarez
Osvaldo Reis
Teté Bezerra



PSDI
Antonio Feijão Badu Picanço
B. Sá Sebastião Madeira
Nicias Ribeiro Zenaldo Coutinho

PT
Dr. Rosinha João Grandão
Pedro Wilson Padre Roque

PPB
Almir Sá Airton Cascavel (PPS)
Oliveira Filho Yvonilton Gonçalves

PTI
Renildo Leal Josué Bengtson

PDT
Agnaldo Muniz Fernando Zuppo

Bloco (PDB, Pcdol)
Vanessa Grazziotln Evandro Milhomen
Secretário: Mário Dráuslo Coutinho
Local: Servo de CPI, Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-7058
(* indicado de oficio pelo Presidente.)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° a5-A, DE 1999,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ACRESCENTA

O ART. 76 NO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" - FEF.

Proposição: PEC 85/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Rubem Medina (PFL)
1°Vice-Presidente: José Mllitão (PSDB)
2° Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
3° Vice-Presidente: Luiz Fernando (PPB)
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)
Titulares Suplentes

PPS

Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL

Eujáclo Simlles Robérlo Aral1jo

Ellseu Moura
Márcio Reinaldo Moleira

Slmlo seSIIm

Walfrido MaI8ll Guie
PTI

PDT

PPB

José Mendonça Bezerra Darci Coelho
Paulo Braga Francisco Rodrigues
Pedro Bittencourt Jaime Martins
Sérgio Barcellos Maluly Netto
Vilmar Rocha Moreira Fenelra
Zezé Perrella Paulo Marinho
Zila Bezerra Roland Lavlgne

PMDB
Ana Catarina Hermes Parclanello
Anlbal Gomes Joio Mendel
Igor Avelino 4 vagas
JoIo Magalhles
Norberto Teixeira
Zé Indlo

PSDB
Ademir Lucas F6t1ma Pela8S
Antonio Feijão Maria Abadia
Niclas Ribeiro Marinha Raupp
Nilo Coelho Max Rosenmann
Rafael Guerra Nilson Pinto
Zulaiê Cobra 1 vaga

PT
Geraldo Simlles José Pimentel
Wellington Dias 3 vagas
2 vagas

PPB
Cunha Bueno Anton~ Joaquim Araújo
JoIo Pizzolattl Hugo Blehl
1 vaga Romal Anizio

Rubens Bueno Pedro Eugên~

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: serviço de Com. Especiais, Anexo 11, 6111e 185-8
Telefone.: 318-7060 FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESnNADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUIÇAO NO .9, DE 19.5,
QUE liDÁ NOVA REDAÇAo AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUIÇAo FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAçAO)

Proposição: PEC 0089/95 Autor: Nlciu Ribeiro e outros
Presidente: Rafael Guerrar (PSDB)
1° Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2" Vice-Presidente: Geraldo Sim6es (PT)
3" Vice-Presidente: João Pizzolattl (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Pompeo de Mattos celso Jacob
Bloco PSB,PC do 8

Sérgio Miranda Eduardo CampoI

Fernando Gonçalves

Herculano Anghinetti
Iberê Ferreira
Luiz Fernando

4 vagas

6 vagas

Adauto Pereira
Cesar Bandeira

Ciro Nogueira
Darci Coelho

Gilberto Kassab
Maluly Netto

Mauro Fecury

AJex Canziani
Amon Bezerra
Carlos Batata

Marisa Serrano
Ricardo Ferraço
Sérgio Carvalho

PT

PFL

PSDB

PMDB

Alexandre Santos
Anlvaldo Vale
Basilio Villani
José Militão
Silvio Torres
Veda Crusius

Jaime Fernandes
José Thomaz NonO
Leur Lomanto
Moreira Ferreira
Pauderney Avelino
Roberto Brant
Rubem Medina

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
João Coser
Padre Roque

Fernando Dinlz
João Colaço
João Henrique
José Borba
Pinheiro Landim
Salatlel Carvalho



Regis Cavalcante (PPS) Airton Cascavel (PPS)
Secretária: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li. Sala 168-A
Telefone: 318-7067 FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N° 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"

Proposição: PL 0634175 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSOB)
1° Vice~Presidente: Ricardo Izar (PMOB)
2° Vice·Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice·Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)
Titulares . Suplentes

PV

Pompeo de Mattos
Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Aldo Rebelo
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

lincoln Portela João Caldas
PPS

Ayrton Xerêz Airton Cascavel
Secretario: Silvio Sousa da Silva
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-8
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N°7, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO XXIX DO

ART. 7° E REVOGA O ART. 233 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E PEC 264, DE

1995, DO SENHOR DEPUTADO DILCEU
SPERAFICO, QUE "ALTERA O INCISO XXIX DO
ART. 7° DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA

UNIFORMIZAR O PRAZO PRESCRICIONAL
PARA AÇÕES TRABALHISTAS", APENSADA.

Proposição: PEC 0007/99 Autor:Senado Federal o outros
Presidente:Rubens Furlan (PFL)
1° Vice-Presidente:Zenaldo coutinho (PSOB)
2° Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
3° Vice·Presidente:Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: Ana Catarina (PMOB)
Titulares Suplentes

PFL
Cleuber Crneiro Ciro Nogueira
Expedito Júnior José Carlos Vieira
Gerson Gabrielli Luciano Pizzatto
Ivanio Guerra Mauro Fecury
Luiz Moreira Ney Lopes
Paulo Marinho Raimundo Colombo
Rubens Furlan Rodrigo Maia (PTB)

PMDB
Ana Catarina Darclsio Perondi
Igor Avelino Osmar Serragllo
João Mendes Osvaldo Biolchi
Lamartine PoseUa Themfstocles Sampaio
Silas Brasileiro 2 vagas
Zaire Rezende

PSDB
Feu Rosa Luciano Castro (PFL)
Nelson Otoch Paulo Mourão
Pedro Henry Sérgio Reis
Vicente Arruda 3 vagas
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

PT
Adão Pretto Paulo Rocha
Avenzoar Arruda 3 vagas
Rubens Bueno (PPS)
Valdeci Oliveira

PPB
Enivaldo Ribeiro Luiz Carlos Heinze
Herculano Anguinetti Nelson Meurer
João Pizzolatti 1 vaga

PTB
José Carlos Elias Nelson Marquezelli
Josué Bengtson 1 vaga

1 vaga

Remi Trinta

AntOnio Geraldo
Cesar Bandeira

Eduardo Paes
Francisco Garcia
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Wemer Wanderer

Coriolano Sales

Fernando Ferro
Geraldo Magela

José Pimental
Waldir Pires

André Benassi
Feu .R..osa

José Militão
Nelson Otoch

2 vagas

Celso Russomanno
2 vagas

Philemon Rodrigues
5 vagas

Caio Riela
Fernando Gonçalves

PFL

PT

Renildo Leal
1 vaga

PPB

PTB

POT'

POT

PTB

PSDB

PMOB

Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
José Ronaldo
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
Inaldo Leitão
João Castelo
Vicente Arruda

Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelli

Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustiano

Pedro Eugênio
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Almeida de Jesus

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

José Roberto Batochlo

Eber Silva

Celso Giglio
Max Mauro

'Antonio Carlos Biscaia
Iara Bemardi
Marcelo Oéda
Marcos Rolim



Celso Jacob
POT Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Neuton Lima (PFL) Bispo Wanderval Paulo José Gouvêa

PV
Fernando Gabelra Ben-Hur Ferreira (PT)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comisslles Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N° 9503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposição: Requerimento Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PPB)
1° Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen
2° Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
3° Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSDB)
Relator. José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

Dr. Hélio

Cezar Schirmer Ary Kara
Germano Rigotto

4 vagas Duilio Pisaneschi

PFL

1 vaga

Padre Roque
1 vaga

João Tota

Alolzio Santos
2 vagas

Fernando Zuppo

Aldir Cabral
José Carlos Vieira

Oscar Andrade

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

1 vaga

PT

POT

PTB

PFL

PPB

PSOB

PMOB

Pedro Wilson
Welllngton Dias

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Coronel Garcia

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

Antônio Geraldo
Aroldo Cedraz

Cesar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

PMOB

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto
Paes Landim
Paulo Magalhães
VIImar Rocha

Darcisio Perondi
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Luiz Bittencourt
Rita Camara
Zalre Rezende

Bloco (PSB, PCdoB)

Ricardo Maranhão Inácio Arruda

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
João Caldas Paulo José Gouvêa

PPS
Fernando Gabeira (PV) 1 vaga
Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Servo Comissões Espciais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-6874 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA A- CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Proposição: PEC 0020/95 Autor: Eduardo Jorge e outros
Presidente: Rita Camata (PMDB)
1° Vice-Presidente: Leur Lornanto (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSB, PCdoB)

Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly
Maria Abadia
Paulo Kobayashi

Adão Pretto
Aloizio Mercadante
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia

Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

Neiva Moreira

Haroldo Lima

PSOB

PT

PPB

PTB

POT

Custódio Mattos
Feu Rosa

João Almeida
Mareio Fortes

Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa

4 vagas

Júlio Redecker
Nelo ROdolfo (PMDB)

1 vaga

Fernando Gonçalves
Magno Malta

1 vaga

Pedro Valadares

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota Evandro Milhomen

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Lincoln Portela João Caldas
Secretário: Edla Calheiro Bispo
Local: Servo Comisslles Especiais, Anexo 11, sala 165-8
Telefone: 318-7062/318-2140 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 33, DE 1999,
QUE l'ALTERA DISPOSITIVOS DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL PERTINENTES À
REPRESENTAÇÃO CLASSISTA NA JUSTiÇA

DO TRABALHO". (JUízES CLASSISTAS)
Proposição: PEC 33/99 Autor: Senado Federal e Outros
Presidente: Pedro Henry (PSDB)
1° Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
2° Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
3° Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
Relator: Paulo Magalhães (PFL)



Hugo Biehl Duilio Pisaneschi
Pedro Corrêa 1 vaga

Ricardo Barros

Titulares

Átila Lins
Cleuber Carneiro
Couraci Sobrinho
José Lourenço
Lavoisier Maia
Neuton Lima
Paulo Magalhães

Alberto Mourão
Cezar Schirmer
Jorge Tadeu Mudalen
José Chaves
Múcio Sá
1 vaga

Antonio Feijão
Uno Rossi
Luiz Carlos Hauly
Marcio Fortes
Pedro Henry
Veda Cruslus

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Marcelo Déda
Ricardo Berzoini

Delfim Netto
Jair Bolsonaro
Romel Anlzio

PFL

PMOB

PSOB

PT

PPB

Suplentes

Francisco Rodrigues
Gervásio Silva
Mauro Fecury

Oscar Andrade
Paes Landim
Zezé Perrela
Zila Bezerra

6 vagas

Anivaldo Vale
Arthur Virgilio

Custódio Mattos
João Almeida

Marcus Vicente
Ronaldo Cezar Coelho

Antonio Carlos Biscaia
Carlos Santana
Fernando Ferro

Paulo Rocha

Paulo Magalhães
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina
Rubens Furlan

João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
Waldir Schmidt

Ademir Lucas
Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Max Rosenmann
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Jair Meneguelli
Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante

Ary Kara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

PMOB

PSDB

PT

PPB

PTB

por

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
2 vagas

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira
3 vagas

Anivaldo Vale
Basilio Villani
Nelson Otoch

Vicente Caropreso
Veda Crusius

1 vaga

4 vagas

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

2 vagas

Fernando Coruja

PPS

Agnelo Queiroz 1 vaga
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

João Caldas Almeida de Jesus

Rubens Furlan Ayrton Xerêz
Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Serviço de Coni~ Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone 318-8430 Fax: 318-2140

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 ECONÔMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL.4376/93 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Gerson Gabrielli (PFL)
Titulares Suplentes

1 vaga

Aracely de Paula
Costa Ferreira

Francisco Garcia
IIdefonço Cordeiro

Luis Barbosa
2 vagas

Rubens Bueno Pedro Eugênio
Secretária: Fátima Moreira
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7060

PPS

Bloco PSB, pedoB
Clementino Coelho (PPS) 1 vaga

Bloco PL,PST, Pnt1r.1, P50, PSL
Paulo José Gouvêa De Velasco

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 601, DE 1998,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 6° DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL".
(DIREITOS SOCIAIS)

Proposiçáo: PEC 0061/98 Autor: SENADO FEDERAL
Presidente: Maria Serrano (PSDB)
1° Vice-Presidente: Euler Morais (PMDB)
2° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Celso Russomano (PPB)
Relator: Almerinda de Carvalho (PFL)
Titulares Suplentes

PFL
Almerinda de Carvalho
Celcita Pinheiro
Laura Carneiro
Medeiros
Nice Lobão
Urslcino Queiroz
Zezé Perrella

1 vaga

Adauto Pereira
Expedito Júnior

Eduardo Seabra
PTB

POT

PFL

Bloco (PSB, PC do B)

Roberto Jefferson

Fernando Coruja

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia



PPS

Djalma Paes Jandíra Feghall
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Cabo Júlio Eujácio Simões
PPS

PDT
Eurrpedes Miranda Wanderley Martins

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota Agnelo Queiroz

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

J3:r Bolsonaro
2 vagas

Ricardo Noronha
Synval Guazzelli

1 vaga

Roberto Jefferson

Antonio Feijão
Arnon Bezerra
Badu Picanço

Max Rosenmann
Zenaldo Coutinho

1 vaga

Antonio Carlos Biscaia
Carlos Santana

Fernando Marroni
Wellington Dias

PT

PTB

PPB

PSDB

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa

Luiz Antonio Fleury

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rolim
Nelson Pellegrino

Coronel Garcia
Uno Rossi
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Felj6
Zulaiê Cobra

Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
Nelo Rodolfo

Henrique Fontana
Walter Pinheiro

2 vagas

Badu Picanço
Danilo de Castro

Fátima Pelaes
Marinha Raupp

2 vagas

Serafim Venzon

Armando Abllio
Domiciano Cabral

Edinho Bez
Jorge Costa

Osânio Pereira
Ricardo Noronha

Walfrido Mares Guia
1 vaga

Wagner Salustiano
Yvonilton Gonçalves

1 vaga

PT

PDT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Bloco (PSB, PcdoB)
Eber Silva

Eduardo Seabra
1 vaga

Adolfo Marinho
Dino Femandes
Flávio Arns
Udia Quinan
Maria Abadia
Marisa Serrano

Angela Guadagnin
Avenzoar Arruda
Gilmar Machado
Iara Bernardi

Celso Russomano
José Unhares
1 vaga

Ana Catarina
Euler Morais
Freire Júnior
João Mendes
Nelson Proença
Osmar Serraglio

Ayrton Xerêz Regis Cavalcante
Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165·B
Telefone.: 318 6874

Proposição: PEC 0407/96 Autor: Luciano Castro e Outros
PreSIdente: Nelson Meurer (PPB)
1° Vice-Presidente: Milton Monti (PMDB)
2° VIce-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Relator: André Benassi (PSDB)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 407, DE 1996,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 100 E

ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS" (PRECATÓRIOS)

1 vaga Regis Cavalcante
Secretário: José Maria AgUiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO 7° DO ART. 144 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA.

(SEGURANÇA PÚBLICA)

Proposição: PEC 151/95 Autor: Gonzaga Patriota e outros
Presidente: Aldir Cabral (PFL)
1° Vice-Presidente: Uno ROSSI (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rollm (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Alberto Fraga (PMDB)
Titulares Suplentes

Alberto MourAo
Nelo Rodolfo

AntOnio Geraldo
Arolde de Oliveira

Claudio Cajado
Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia

José Lourenço
Zila Bezerra

PFL

PMDB

Expedito Júnior
José Carlos Vieira
Luciano Castro
Moroni Torgan
Raimundo Colombo
Roberto Brant
Ronaldo Vasconcellos

Adauto Ferreira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro

Reglnaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Alberto Mourão
Mendes Ribeiro Filho Gustavo Fruet
Philemon Rodrigues Jorge Alberto

PFL

PMDB

Abelardo Lupion
Aldir Cabral
Gervásio Silva
José Thomaz NonO
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro



PV

PFL

José Antonio 1 vaga
Bloco (Pl, PST, PMN, PSO, PSL)

Eujãcio Simões Almeida de Jesus

Fernando Gabelra Ben-hur Ferreira (PT)
Secretário: Erles Janner Gorini
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 3180767

Josué Bengtson

Alberto Goldman
Carlos Batata
í~el$on Otoch

Sérgio Carvalho
2 vagas

4 vagas

Roberto Balestra
Vadio Gomes

1 vaga

Hermes Parcianello
José Indio

Osvaldo Reis
3 vagas

Elton Rohnelt
Gervásio Silva

IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra

Pedro Pedrossian
1 vaga

PT

POT

PTB

PPB

PSOB

PMDB

Celso Giglio

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Femando

José Roberto Batochio Fernando Coruja
Bloco (PSB, PCdoB)

Evilásio Farias José Antonio

Bloco (PL, PST, PlVlr~. PSD, PSL)
Almeida de Jesus Cabo Júlio

PPS

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
Javair Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

Márcio Bittar Regis Cavalcante
Secretário: Francisco Lopes
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-7066 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A

CRIAÇÃO DA AG~NCIANACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTU~O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES, E DÁ OUTRAS

PROVID~NCIASJJ

Proposição: PL 1.615/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Henrique (PMDB)
1° Vice-Presidente: Basilio ViJlanl (PSDB)
2° Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator. Eliseu Resende (PFl)
Titulares Suplentes

PFL

João Paulo
Milton Temer
Welllngton Dias
1 vaga

Gessivaldo Isaias
Jorge Alberto
Júlio Delgado
Mattos Nascimento
Norberto Teixeira
Paulo Lima

Darci Coelho
Deusdeth Pantoja
José Rocha
Moreira Ferreira
Paulo Octávio
Roberto Brant

Celso Glglio

1 vaga

4 vagas

Alolzio Santos
Badu Picanço

Danilo de Castro
Max Rosenmann

Pedro Canedo
1 vaga

Antonio Parocei
Iara Bemardl

2 vagas

João Pizzolattl
Luis Carlos Helnze

1 vaga

PT

PTB

PDT

PPB

PSDB

Bloco (PSB, pedoB

Enio Bacei

Duilio Pisaneschi

Fetter Júnior
Ibrahim Abi-Ackel
Nelson Meurer

Carlito Merss
Fernando Marroni
Professor luizinho
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO $ 50 DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 4, DE 1999,

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 50 DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PERfoDO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA

REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUiDO NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)

Proposição: PEC 639199 Autor: José Carlos Aleluia e Outros
Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
1° Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PMDB)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator. Ibrahlm Abi-Ackel (PPB)
Titulares Suplentes

Jurandil Juarez
Milton Monti
Ricardo Izar
Salatiel Carvalho

André Benassi
Lúcia Vânia
Nilo Coelho,
Paulo Kobayashi
Sérgio Guerra
Vicente Caropreso

Affonso Camargo Atlla Lins Affonso Camargo Aldir Cabral



POT
Femando Coruja Celso Jacob

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
João Caldas Almeida de Jesus

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Eugênio Edinho Araújo
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Servo de ComissOes Especiai, Anexo li. Sala 165-B
Telefone: 318-7061 Fax: 318·2140

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGA OS REAJUSTES DE

PREÇOS E A FALSIFICAÇÃO DE
MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES

E INSUMOS DE LABORATÓRIOS

PFL
Suplentes

José Antonio

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

Oscar Andrade
Pedro Femandes

Wemer Wanderer

Armando Abllio
Confúcio Moura

Salatiel Carvalho
3 vagas

Dr. Rosinha
Henrique Fontana
Professor Luizinho

1 vaga

AntOnio Jorge
Nelson Marquezelll

André Benassi
B. Sá

Fátima Pelaes
Mário Negromonte

Pedro Henoy
Ronaldo Cezar Coelho

Almerinda de Carvalho
AtUa Lins

José Carlos Vieira
José Ronaldo

Eunlcio Oliveira
Gustavo Fruet

JoAo Colaço

Max Rosenmann
Raimundo Gomes de Matos

Saulo Pedrosa

PT

PTB

PPS

PPB

PSOB

PSOB

PMOB

PMOB

Jandira Feghali

Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

Arlindo Chinaglia
Geraldo Simões
José Pimentel
Marcelo Déda

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Ina/do Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Crusius

Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
1° Vice-Presidente: Luiz Bettencourt (PMDB)
2° Vice-Presidente: Geraldo Magela (PT)
3° Vice-Presidente: Amaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Ney Lopes (PFL)
Titulares

Armando Monteiro
Darclslo Perondi
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmânio Pereira
Osmar Serraglio

Carlos Mosconi
Nelson Marchezan
Vicente Caropreso

Medeiros
Neuton Lima
Ney Lopes
Robson Tuma

Flávio Derzi
Luiz Bittencourt
Salatiel Carvalho

Mussa Demes
Neuton Lima
Roland Lavigne

1 vaga

Albérico Cordeiro

Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella

Alclone Athayde
Francisco Silva Femando Gonçalves
Júlio Redecker José Carlos Elias

João Coser
Luiz Sérgio

Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Alolzio Santos
Chico da Princesa

Feu Rosa
Marcio Fortes

Nelson Marchezan
1 vaga

Barbosa Neto
Cezar Schlrmer

Darclsio Perondi
Múcio Sá

Philemon Rodrigues
Ricardo Izar

Atila Lins
Ciro Nogueira

Francisco Rodrigues
João Ribeiro
Luis Barbosa

Raimundo Colombo

PT

PTB

POT

PPB

PFL

PSOB

PMOB

Bloco (PSB, PCdoB)

PV

Dullio Pisaneschi

Jandira Feghali

AntOnio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Marcelo Teixeira
Pedro Chaves

Alberto Goldman
Basilio Villani
Mário Negromonte
Paulo Felj6
Romeu Queiroz
Silvio Torres

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Wellington Dias

Almir Sá
Ary Kara
Telmo Kirst

Airton Cascavel (PPS) Edinho Araújo (PPS)
Secretária: Leila Machado
Local: Servo De Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8434

Ollpio Pires Luiz Salomão
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Eujáclo Simões Almeida de Jesus

Aracely de Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 136, DE 1999,
QUE "DISPÕE 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"

Proposição: PEC 136/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
3° Vice-Presidente: Herculano Anghlnetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL) -
Titulares Suplentes

José Carlos Aleluia
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Medeiros



PT
Henrique Fontana Antonio Carlos Blscaia José Pimentel

3 vagas Antonio Palocei 3 vagas
Marcos Rolim
Wellington Dias

PPB
Gerson Peres Ary Kara Edmar Moriara
Romel Anizio Gerson Peres Jair Bolsonaro

Yvonilton Gonçalves Ibrahim Abi-Ackel Oliveira Filho

PTB
SUas CAmara Luiz Antonio Fleury Fernando Gonçalves

1 vaga Roberto Jefferson José Carlos Martinez

PT
Arlindo Chinaglia Márcio Matos
Geraldo Magela Ricardo Berzoini

PPB
lris Simões Renildo Leal

POT
Alceu Collares Fernando Zuppo

1 vaga

Suplentes

Fernando Corija

Mário Negromonte
Paulo Kobayashi

Sérgio Barros
3 vagas

Abelardo Luplon
Antônio Geraldo

Corauci Sobrinho
Gerváslo Silva

Reginaldo Germano
Werner Wanderer

1 vaga

Alberto Fraga
Jorge PinheIro

Nair Xavier Lobo
Philemon Rodrigues

2 vagas

PPS

POT

PSOB

PMOB

PFL

Givaldo Carimbão

Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
1° Vice·Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
2° Vice·Presidente: Wellington Rocha (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
Titulares

Celso Jacob

Alberto Mourão
João Colaço
João Magalhães
Jorge Tadeu Mudalen
Pinheiro Landim
Ricardo Noronha

Aldair Cabral
Ciro Nogueira
José Thomaz NonO
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Robson Tuma

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Paulo José Gouvêa Almeida de Jesus

Bloco (PSB, PCdoB)

Márcio Bittar 1 vaga
Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 166·A
Telefone: 318·7067 Fax: 318·2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOLÊNCIA E À

SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO

DE SEUS TRABALHOS, OFERECER
SUGESTÕES, INDICAÇÕES E ELABORAR

PROPOSIÇÕES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA

Coronel Garcia
Uno Rossi
Rafael Guerra
Roberto Rocha
Silvio Torres
1 vaga

Jutahy Júnior
Léo Alcântara

Uno Rossi
Marcus Vicente

Nlcias Ribeiro
Saulo Pedrosa

Freire Júnior
Marçal Filho

Osvaldo Reis
Philemon Rodrigues

2 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)
Vanessa Grazziotln Sérgio Novais

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Bispo Wandervall Robério Araújo
Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de CPI, Anexo 11
Telefone: 318·7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBsiDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLICÁVEL AOS TRÊS PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"
ProposlçAo: PEC 137/99 Autor. Poder Executivo
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1° Vice·Presldente: Jaime Martins (PFL)
2° Vice·Presldente: Fernando Marroni (PT)
3° Vice·Presidente: Jonival Lucas Júnior (PPB)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)
Titulares Suplentes

José Carlos Coutinho
Mauro Fecury

Nice Lobão
Oscar Andrade

Paulo Braga
Raimundo Colombo

Robson Tuma

PFL
Darci Coelho
Jaime Martins
João Ribeiro
José Ronaldo
José Thomaz NonO
Luciano Castro
Paulo Marinho

PMOB
Cezar Schirmer
Gastão Vieira
Hélio Costa
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Ricardo Izar

PSOB
Ademir Lucas
Alexandre Santos
Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro
Raimundo Gomes de Matos
Vicente Arruda

PT
Antonio Carlos Biscaia
Fernando Marroni
Geraldo Magela
Marcelo Déda

PPB
CleonAnclo Fonseca
Hugo Blehl
Jonival Lucas Júnior

PTB
Celso Glgllo
Walfrido Mares Gula



PPS

POT
Neiva Moreira Wanderley Martins

Bloco (PSB, PCdoB)
Dr. Evilásio Jandira Feghall

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

6 vagas

PSOB
Antonio Carlos Pannunzlo

Bonifácio de Andrada
Saulo Pedrosa

3 vagas

DT
4 vagas

PPB
Joio Tota

2 vagas

PTB
Nelson Marquezelll

POT
Serafim Venzon

PMDB

PPS

Murllo Domingos

Coronel Garia
Dino Femandes
Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
Rommel Feij6
Sérgio Reis

Adio Pretto
Aloizio Mercadante
Carlos Santana
Nilson MourAo

Almir Sá
Iberê Ferreira
Yvonllton Gonçalves

Bloco (PSB, PcdoB)
Paulo Baltazar 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Eujácio Sim6es Cabo Júlio

Neiva Moreira

A1ceste Almeida
Carlos Dunga
Edison Adrlno
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
Nelo Rodolfo

Márcio Bittar Airton Cascavel
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comlss6es Especiais, Anexo li, S/165B
Telefone: 318-7066

Suplentes

Ciro Nogueira
Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Uma
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado

PFL

Emerson Kapaz Ayrton Xerêz
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comiss6es Especiais, Anexo 11, 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 PARÁGRAFO 1°

DO ART. 54 DO ATO DAS DISPOSIÇOES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" -

BATALHÃO SUEZ

Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
1° Vice-Presidente: Deusdeth Pantoja
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (pn
3° Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
Relator: Jorge Wilson (PMDB)

Titulares

Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Laura Cameiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga



DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura OCO ou DSF slo pone
Porte de CorreIo
Assinatura DCO ou D8F cio pone (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

R$ 31.00
R$ 9ô.60

R$ 127.60
R$ 0.30
RS 0.80

DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

Assinatura OCO ou DSF slo pone
Porte ae Correio
Assinatura OCO ou DSF cio pone (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

ug =020002
gestão = 02902

R$ 62.00
R$ 193.20
RS 255.20

R$ 0.30
R$ 0,80

Os pedidos aeverão ser acompanhaaos de Nota de Empenho. Ordem de Pagamento
pela Caixa Econõmlca Federal- Agência 1386-2 PAB SEEP. conta n" 920001-2. Banco do
BrasIl. Agência 3602-1. conta nO 170500-8 ou reCibo de oeposlto via FAX (061) 224-5450. a
favor ao FUNSEEP. InCllcanao a assinatura pretenOlda. conforme tapeia ce coolgos
Indentlficaaores abaixo alSCrlmlnaoo

02000202902001-3 - Subsecretaria de Edicões Técnicas
02000202902002-1 - Assinaturas de Diários
0200020290200J-X - Venda de EditaiS
02000202902004-8 - Orçamento/Cobrança
02000202902005-6 - Venda de Aparas de Papel
02000202902006-4 - Alienação de Bens (leilão)
02000202902007-2 - Secretaria Especial de Editoração e Publicações

SECRETARIA ESPECIAL DE EDlTORACÃO E PUBLICAÇÕES
PRAÇA DOS TRES PODERES SINo - BRASíLIA - DF - CEP 70165-900

CGC 00.530.279/0005-49

Obs.: Não sera receoldo cheoue via cana para efetivar assinaturas dos OCN.

Maiores Informações Delos telefones (061) 311-3812 e (061) 311-3803. Servlco de
Administração Econõmlca-Financelra/Controle de Assinaturas. com Jose Leite. Ivanlr Ouane
Mourão ou Solange Viana Cavalcante.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇÚES

TíTULOS PUBLICADOS - 1999/2000

LEI DE IMPRENSA

PARLAMENTARISMO AO ALCANCE DE
TODOS

LEI DE PROTEÇÃO A VITIMAS E A
TESTEMUNHAS
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,~~

~

ISBN: 85·736!Hl75-3

R$1,10

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS (5. ED.)

RELATÓRIO SíNTESE DA CONFERÊNCIA
NACIONAL DE SANEAMENTO

ESTATUTO DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

;~~.v'.;, ,~~ ~: ,. ._
u ílleíl.ÍI.JRI'
I U1I.I1SI ' :
InaIIEIIUIIU. '

.~ r "

ISBN: 85-7365~72-9

R$1,10

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da CAmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenaçao de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-maU: publicacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES

TíTULOS PUBLICADOs) - '12~8/2000

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS
HUMANOS: 1948·1998

ISBN: 85-7365-057-5

R$2,20

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. DE PROTEÇÃO
E DEFESA DO CONSUMIDOR

ISBN: 85·7365-049-4

R$5,50

QUEM FOI QUEM NA ASSEMBLÉIA
CONSTITUINTE DE 1946

ISBN: 85-7365-029-X (v.1)
85-7365-030-3 (v.2)

R$18,92 (2v.)

DEPARTA~jlEMTO~jlÉDICO : ~~1ANUAL DO
USUÁRIO

ISBN: 85-7365-ü54-0

Dk'ltribuição gmtuit~

LEGiIS~ÇÃO BMSILEIAA SOBRE
DI~EITOS Il\lTELECTUAlS

ISBN: 85-7365-043-5

~D3,:iO

COi'~STITUIÇ~O Di\ ~EPÚBLlCA
FEDERATlVF. DO íBl~SIL ('ieB3)

ISBN: 85-7365-074-5

RD5,OO

Locais de venda: Mldia LIvraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-6477n'271.
Informações: CoordenaçAo de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-maU: publicacoas.cadi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -1999/2000

ENDEREÇOS DOS DEPUTADOS

R$ 2,92

DEPUTADOS BRASILEIROS: REPERTÓRIO
BIOGRÁFICO: 51 a LEGISLATURA, 1999-2003

ISBN: 85-7365-053-2 (v.1)
85-7365-060-5 (v.2)

R$50,OO (2v.)

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL (1988)

ISBN: 85-7365.{)74-5

R$ 5,00

GUIA TELEFÔNICO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS

R$10,52

DEPUTADOS BRASILEIROS: REPERTÓRIO
BIOGRÁFICO: 51 a LEGISLATURA, 1999

2003 : SUPLEMENTO

ISBN: 85-7365-069-9

RS 1.32

RELATÓRIO DA 11I CONFERÊNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-055-9

R$9,55

Locais de venda: Mídia Uvraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-6477n271.
InformaÇÕeS: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-maU: publicacoes.cedi@camara.gov.br

I



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS - 199812000

CÂMARA DOS DEPUTADOS

.-......
""ÂliúfJ.lrlVL"W"\

, '.OOS
~'~ DEPUIAOOS

Distribuição gratuita

CANDIDATO E A PROPAGANDA
ELEITORAL NO PLEITO DE 1998, O

R$ 1,10

LEGISLAÇÃO ELEITORAL

ISBN: 85-73654)3~7

R$1.32

CHA~J1BEROF DEPUTIES

CHAMBER
',OF

DEP-tmES
Distribuição gratuita

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

ISBN: 83-7365-038-9

HO~ilENAGEjlJl AO DIA DO TAABALHADOR

ISBN: 85-7365.045-1

R.$ '1,43

Locais de venda: Midia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-64nI7271.
Infonnaçóes: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-maU: publicacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -1999/2000

IDOSOS: LEGISLAÇÃO (2.ED.)

_.!l_

IDOSOS
----.!..:!::...GlS!--AÇAO

,
~. ("f1t~~.)

ISBN: 85-7365-067·2

R$3,54

COMBATENDO A CORRUPÇÃO ELEITORAl
: TRANSCRiÇÃO DO PRIMEIRO PROJETO

DE LEI DE INICIATIVA POPULAR
APROVADO PELO CONGRESSO NACIONAL

R$2.67

RELATÓRIO DA COMISSÃO EXTERNA
AQUISiÇÃO DE MADEIREIRAS, SERRARIAS

.,. POR GRUPOS ASIÁTICOS

ISBN: 85-7365-059-1

RS 10.95

SECA: O HOMEM COMO PONTO DE
PARTIDA

~F~ ..
-,-. ~

"~

..... , ."" •• ,...... ".., .... 01"· .. '1

ISBN: 85-7365-064-8

R$5,94

RETOMAR OS FINANCIAMENTOS DO FGTS
PARA O SANEAMENTO

ISBN: 85-7365-071-0

R$1,10

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1998
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-065-6

R$1,99

Locais de venda: Mídia Uvraria. Ed. Principal e Anexo IV da camara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-maU: publicacoes.cedi@camara.gov.br
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