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CONGRESSO NACIONAL

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

(*) DECRETO LEGISLATIVO N2 22, [)E 2000

Aprova o texto do Acordo para a Provisão de Apoio às Operações da Missão
de Observadores Militares Equador - Peru (Momep-II), celebrado entre o Brasil e o Peru,
em Lima, em 9 de junho de 1998.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 12 É aprovado o texto do Acordo para a Provisão de Apoio às Operações da Missão de Obser
vadores Militares Equador - Peru (Momep-II), celebrado entre o Brasil e o Peru, em Lima, em 9 de junho de
1988.

Parágrafo único São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Acordo, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 15 de março de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
------
(*) o texto do Acordo acima citado está publicado no DSF de 22-1-2000

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Se
nado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

(*) DECRETO LEGISLATIVO N2 23, DE 2000

Aprova o texto do Acordo para a Provisão de Apoio às Operações da Missão
de Observadores Militares Equador - Peru (Momep-II), celebrado entre o Brasil e o
Equador, em Quito, em 18 de junho de 1998.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 12 É aprovado o texto do Acordo para a Provisão de Apoio às Operações da Missão de Obser
vações Militares Equador - Peru (Momep-II), celebrado entre o Brasil e o Equador, em Quito, em 18 de junho
de 1998.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Acordo, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimÔniO nacional.
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Art. 2'.0. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 15 de março de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.------
(*) o texto do Acordo acima citado está publicado no DSF de 22-1-2000.

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

DECRETO LEGISLATIVO Nll 24, DE 2000

Aprova o ato que renova a permissão outorgada à "Rádio Serra Azul de
Freqüência Modulada Ltda." para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Santos Dumont, Estado de Minas Gerais.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 111 1:: aprovado o ato a que se refere a Portaria n1l 52, de 4 de fevereiro de 1997, que renova, por
dez anos, a pari ir de 22 de junho de 1993, a permissão outorgada à "Rádio Serra Azul de Frequência Modula
da Ltda." para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Santos Dumont, Estado de Minas Gerais.

Art. 20. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 15 de março de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

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

DECRETO LEGISLATIVO Nll 25, DE 2000

Aprova o ato que renova a pennissão outorgada à "Rádio Cacique de Sorocaba
Ltda." para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Sorocaba, Estado de São Paulo.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1'21:: aprovado o ato a que se refere a Portaria nll 473, de 26 de setembro de 1997, que renova
por dez anos, a partir de 111 de julho de 1990, a permissão outorgada à "Rádio Cacique Sorocaba Ltda." para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqOência modulada na cidade de
Sorocaba, Estado de São Paulo.

Art. 21). Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de março de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
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PRESIDENTE (Michel Temer) - Reabertu-
ra da sessão. 11 032

Retirada do requerimento de retirada da
matéria de pauta........................... 11 032
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Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio, o Sr. Deputado
CARLlTO MERSS. 11032

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, o Sr. Deputado
JOSÉ CARLOS ALELUIA. 11036

MENDES RIBEIRO FILHO (Pela ordem) 
Solicitação à Presidência de encerramento da
discussão. 11 036

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerrada
a discussão................................... 11036

Emendado o projeto. 11036

Usou da palavra para proferir parecer à
Emenda de Plenário nll 5, em substituição à Co-
missão de Defesa do Consumidor, Meio Ambien-
te e Minorias, o Sr. Deputado FERNANDO
GABEIRA............................................................... 11038

Usou da palavra para proferir parecer à
Emenda de Plenário n2 5, em substituição à
Comissão de Agricultura e Política Rural, o Sr.
Deputado XICO GRAZIANO.................................. 11038

Usou da palavra para proferir parecer à
Emenda de Plenário nl! 5, em substituição à
Comissão de Economia, Indústria e Comércio, o
Sr. Deputado CARLlTO MERSS............................ 11038

Usou da palavra para proferir parecer à
Emenda de Plenário nQ 5, em substituição à
Comissão de Constituição e Justiça e de Reda-
ção, o Sr. Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA. .... 11038

VALDECI OLIVEIRA (Pela ordem) - Solici-
tação de retirada das emendas. 11039

PRESIDENTE (Michel Temer) - Retirada
das emendas. . 11039

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
aprovação de requerimento de preferência para
votação da Emenda n2 5. 11040

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
da emenda. 11040

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os SIS. Deputados FERNANDO
GABEIRA, BISPO RODRIGUES, SÉRGIO MIRANDA,
FERNANDO CORUJA, ODELMO LEÃO, ALOIZIO
MERCADANTE, INOCÊNCIO OLIVEIRA, MENDES
RIBEIRO FILHO, SÉRGIO BARROS. 11041

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
da emenda e da redação final, prejudicadas as
demais proposições............... 11043

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal. 11 044

Apresentação de proposições: FERNANDO
MARRONI; FERNANDO GABEIRA; ANTONIO
JOSÉ MOTA; OSVALDO REIS; RICARDO IZAR;
DE VELASCO; JOSÉ ROBERTO BATOCHIO;
CUNHA BUENO; NELSON PELLEGRINO; JORGE
PINHEIRO; JOSÉ CARLOS COUTINHO; RUBENS
BUENO; PEDRO PINHEIRO; JOSÉ CARLOS
counNHO; FUBENS BUENO; PEDRO PEDROSSIAN;
ALBERTO FRAGA; RICARDO FERRAÇO; MARCOS
AFONSO; JÚLIO REDECKER; AGNELO QUEIROZ;
RUBENS BUENO E OUTROS; ALCESTE ALMEIDA;
EDISON ANDRINO; WAGNER SALUSTIANO; CUNHA
BUENO; COSTA FERREIRA; TELMA DE SOUZA E
OUTROS; FERNANDO FERRO. 11044

VI- El1Icerramento

2 - ATA DA 24!! SESSÃO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA VES
PERTINA DA 2! SESSÃO LEGISLATIVA, DA
51! LEGISL~~TURA, EM 15 DE MARÇO DE
2000

I - Abel1ura da Sessão
11 - Leitura e Assinatura da Ata da Ses

são Anterior
1/1- Leitura do Expediente

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 15-3-2000

IV - Ordem do Dia

PRESIDENTE (Michel Temer) - Continua
ção da votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição n2 96~B, de 1992, que
introduz modificações na estrutura do Poder Ju-
diciário. 11057

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de requerimento de preferência para a aprecia
ção das matérias na seguinte ordem: DVS n2 6;
Destaque Simples n2 40; Destaque Simples n2

145 e Emenda Aglutinativa nll 4; Destaques n~s

45-A, 48, 49, 50; Emenda Aglutinativa n2 42; Des
taque n2 56; Emendas Aglutinativas n2s 7, 8, 9,
10; Destaque n2 66; Emendas Aglutinativas ng~ 1
e12 11057

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOSÉ ANTONIO ALMEIDA. 11057

ZULAIÊ COBRA (Pela ordem) - Existência
de amplas condições para votação da matéria.
Convocação dos Srs. Deputados a plenário. 11058

MARCELO DÉDA - Questão de ordem so
bre exigência regimental de reabertura do painel
eletrônico para novo registro de presença dos
parlamentares, tendo em vista a natureza cons
titucional da matéria constante da pauta da sessão
em curso.......,......................................................... 11058
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PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
à questão de ordem do Deputado Marcelo Déda..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do requerimento ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri
mento de Destaque de Bancada nll. 6 para Vota
ção em Separado para supressão do § 11 do art.
37, constante do art. 4.11 do Substitutivo da Relato
ra à Proposta de Emenda Constitucional nll. 96-A
de 1992 :

Usou da palavra a Sra. Deputada ZULAIÊ
COBRA, Relatam. da matéria .

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados MARCELO DÉDA,
THEMfsTOCLE8 SAMPAIO ..

Uso~ da palavra pela ordem a Sra. Deputa-
da ZULAIE COBRA .

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados ALOIZIO
MERCADANTE, GERSON PERES .

Usaram da palavra para~ das respec
tivas bancadas os Srs. Deputados FERNANDO
GABEIRA, ROBERTO ARGENTA, AYRTON XERÊZ,
BISPO RODRIGUES, ALEXANDRE CARDOSO, JOSÉ
ROBERTO BATOGHIO, GERSON PERES ALOlZlO
MERCADANTE, INOCÊNCIO OLIVEIRA,' GEDDEL
VIEIRA LIMA, JUTAHY JUNIOR ..

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados GERSON PERES, ROBSON TUMA,
FERNANDO FERHO, MARCELO DÉDA, GERSON
PERES .

Usaram da palavra para orientação das
re~pectivas ~ncadas os SIS. Deputados MARCELO
DEDA, JOSE ROBERTO BATOCHIO, RICARDO
BARROS, JOSÉ ANTONIO ALMEIDA. .

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados GERSON PERES MARCELO
DÉDA, GERSON PERES, JOSÉ ANTONIO
ALMEIDA " ..

PROFESSOR LUIZINHO (Pela ordem)
- Existência, na Constituição do Rio Grande
do Sul, de proibição de contratação de pa-
rentes .

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado POMPEO DE
MAnOS .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
RICARDO BARROS ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, a Sra. Deputada MARIA ELVIFA ..

11058

11058

11058

11058

11059

11061

11061

11064

11069

11070

11070

11071

11071

11071

11071

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

Supressão do dispositivo ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri
mento de Destaque Simples n.Q 40 para votação
em separado do inciso IV do § 1l! do art. 95,
acrescido ao texto constitucional pelo art. 9l! do
Substitutivo à Proposta de Emenda à Constitui-
ção nll. 96-A, de 1992 ..

Aprovação do requerimento ..

Votação do destaque .

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO .

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

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados JOSÉ GENOíNO,
POMPEO DE MAnOS .

Usou da palavra a Sra. Deputada ZULAIÊ
COBRA, Relatora da matéria ..

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Questão de
ordem sobre inaplicabilidade à espécie do § 22

do art. 161 do Regimento Interno, com prevalên
cia da exigência de 308 votos para a manuten-
ção do texto destacado ..

INOCÊNCIO OLIVEIRA - Contradita à
questão de ordem do Deputado JOSÉ ANTONIO
ALMEIDA .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Indeferi
mento da que~tão de ordem levantada pelo
Deputado JOSE ANTONIO ALMEIDA ..

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Apresenta
ção de recurso à Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação contra a decisão da
Presidência, com requerimento de efeito sus-
pensivo .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhi
mento do recurso apresentado. Indeferimento do
pedido de efeito suspensivo, diante da falta de
apoiamento pelo Plenário ..

JOSÉ GENOíNO - Pedido de verificação
de votação ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Extempo
raneidade do requerimento de verificação de
votação ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
GERSON PERES ..

11071

11071

11083

11083

11083

11084

11084

11085

11086

11086

11087

11087

11087

11087

11087

11087

11087
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11095

11095

11095

11107

11095

11095

11107

11108

11108

11107

11109

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados PEDRO CHAVES,
MARCUS VICENTE. 11093

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ROBSON TUMA. 11094

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado MARCONDES
GADELHA. 11094

INÁCIO ARRUDA (Pela ordem) - Nota
do Sindicato Nacional dos Funcionários do
Banco Centra~ sobre a indicação da Sra. Tere
za Grossi para a diretoria do Banco Central
do Brasil. 11094

MARIA ELVIRA (Pela ordem) - Cumpri
mentos à Deputada Nair Xavier Lobo pela en
trega ao Presidente da República da Carta de
Goiás, com sugestões acerca do turismo bra-
sileiro .

Usou da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, o Sr. Deputado CLEUBER
CARNEIRO .

JOSÉ GENOíNO (Pela ordem) - Solicita
ção de apreciação de destaque de bancada do
Partido dos Trabalhadores após a votação em
andamento .

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

Rejeição do destaque. Mantido o texto ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri
mento de Destaque da bancada do PT n!? 145,
para votação em separado da alínea f do inci·
so 11 do § 5 do art. 128 da Constituição Fede
ral, constante do art. 37 do substitutivo à Pro
posta de Emc:Jnda à Constituição n2 96-B, de
1992 ..

Usou da. palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado JOSÉ GENOíNO ..

INOCÊf\ICIO OLIVEIRA (Pela ordem) - De
claração de obstrução da votação pela bancada
do Partido da !Frente Liberal. .

ALOIZIO MERCADANTE (Peja ordem) 
Crítica à declaração de obstrução pela bancada
do Partido da Frente Liberal. .

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) 
Manutenção da obstrução pela bancada do Parti-
do da Frente Liberal.. .

ZULAIÊ COBRA (Pela ordem) - Discordân
cia quanto à inclusão do destaque em votação na
pauta da presente sessão, em desconformidade
com o acordo de Líderes ..

Usaram da palavra para orientação das respec
tivas bancadas os Srs. Deputados FERNANDO
GABEIRA, JOÃO HERRMANN NETO, BISPO
RODRIGUES, ALEXANDRE CARDOSO. 11088

MIRO TEIXEIRA - Questão de ordem so
bre a não-aprovação do dispositivo com o con
junto da votação em globo do substitutivo, diante
do destaque apresentado. 11 089

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
à questão de ordem do Deputado Miro Teixeira.... 11089

MIRO TEIXEIRA - Apresentação de recur-
so à Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação contra a decisão da Presidência. 11089

PRESIDENTE (Michel Temer) - Não-recebimento
do recurso apresentado. 11 089

Usaram da palavr~i para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados MIRO
TEIXEIRA, ODELMO LEÃO. 11089

MARCELO DÉDA (Pela ordem) - Solicitação
de esclarecimento sobre o processo de votação... 11089

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado MARCELO DÉDA. 11089

Usaram da palavra para orientação das
respeclivas bancadas os SIS. Deputados MARCELO
DÉDA, INOCÊNCIO OLIVEIRA, MENDES RIBEIRO
ALHO, JUTAHY JUNIOR. 11089

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados JOSÉ ROCHA,
NEUTON LIMA. 11091

ALOIZIO MERCADANTE (Pela ordem) 
Reclamação contra o procedimento adotado
pela Presidência na votação do destaque an-
terior...................................................................... 11091

PRESIDENTE (Michel Temer) - Esclareci-
mento ao Deputado ALOIZIO MERCADANTE...... 11091

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado MENDES
RIBEIRO FILHO. 11091

LUIZ ANTONIO FLEURY (Pela ordem) 
Impropriedade da inclusão do dispositivo objeto
de votação na Constituição Federal. ..................... 11092

ALOIZIO MERCADANTE (Pela ordem) 
Exigência de participação do Presidente da Câ
mara dos Deputados e de todos os Líderes nos
futuros acordos partidários. 11093

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) 
Convite aos parlamentares para comparecimento
a cerimônia destinada à entrega, pelo Instituto
Tancredo Neves, do prêmio Luis Eduardo Maga-
lhães. .. 11093
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PRESIDENTE (Michel Temer) - Esclare
cimentos ao Plenário sobre propósito da Pre
sidência de continuidade no processo de vo-
tação. . 11109

ALOIZIO MERCADANTE (Pela ordem) 
Existência de explícita concordância da Rela
tora com a votação do destaque anunciado
pela Presidência. Recusa de participação do
Partido dos Trabalhadores em qualquer acordo
referente à votação da reforma do Poder Judi-
ciário...................................................................... 11110

ZULAIÊ COBRA (Pela ordem) - Reafirma
ção da inexistência de acordo quanto à votação,
na presente sessão, de dispositivo relativo à cha
mada lei do bom senso com relação ao Ministé-
rio Público. 1 1111

PRESIDENTE (Michel Temer) - Assunção,
pela Presidência, da responsabilidade de inclu
são do destaque em votação na pauta da sessão
em curso. 11111

Usou da palavra para encaminhamento
da votação o Sr. Deputado JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO. 11111

MENDES RIBEIRO FILHO (Pela ordem) 
Declaração de obstrução pela bancada do Parti-
do do Movimente) Democrático Brasileiro. 11112

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
FERNANDO GABEIRA. 11113

ODELMO LEÃO (Pela ordem) - Declara-
ção de obstrução pela bancada do Partido Pro-
gressista Brasileiro. 11113

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado FERNANDO CORUJA. ...... 11113

JUTAHY JUNIOR (Pela ordem) - Declaração
de obstrução pela. bancada do Partido da Social
Democracia Brasileira................................ 11114

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) - De
claração de obstrução pela bancada do Partido da
Frente Liberal. Apreciação peJa Casa, na presente
sessão, de matérias fundamentais para o País........ 11114

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado ANTONIO
CARLOS BISCAIA................................................. 11114

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados OSMÂNIO
PEREIRA, GLYCON TERRA PINTO. 11115

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ALEXANDRE CAI=\DOSO. 11115

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados JOVAIR ARANTES,
AIRTON ROVEDA. 11115

BISPO RODRIGUES (Pela ordem) - De-
claração de obstrução pela bancada do Bloco
Partido Liberal. 11115

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados AYRTON
XERÊZ, MIRO TEIXEIRA; ROBERTO ARGENTA. ... 11115

LUIZ ANTONIO FLEURY (Pela ordem)
Contrariedade ao pretendido cerceamento de
manifestação do Ministério Público. 11116

LUCI CHOINACKI (Pela ordem) - Justifi-
cativa da ausência da oradora na votação ante-
rior. 11116.

PRESIDENTE (Michel Temer) - Declara-
ção da inexistência de quoruril. Adiamento da
votação da matéria. 11116

V - Encerramento
3 - DECISÃO DA PRESIQÊNCIA
- Transfira-se ao Plenário a competência

para apreciar o PL n2 4.846/94.... 11127
4-ATOS DO PRESIDENTE
a) Tornar sem Efeito Exoneração:

Adriana Catanante Carvalho, Taciana Lopes da
Rocha..... 11127

b) Exoneração: Adriana Catanante Car
valho, Aldenora Fernandes Lima, Antônio Hen
rique Abrahão Ribeiro, Maria Elizabeth Rocha
Pires, Nilcilene Maciel de Araújo, Taciana Lopes da
Rocha 11127

c) Nomeação: Ana Paula Lemos Araújo,
José Adroaldo Silva de Almeida, Magda Carneiro
de Oliveira.............................................................. 11128

d) Conversão da Exoneração em Desti
tuição do Cargo em Comissão: Celson Machado
Barbosa. 11128

e) Designação por Acesso: Apeles Pa-
checo. 11128

COMISSÃO
5 - ATA DA COMISSÃO
a) Comissão Especial destinada a

proferir parecer ao Substitutivo do Senado
Federal à PEC n9. 472-D/97 (Regulamentação
de Medidas Provisórias), " 4" Reunião, em
15-3-2000. 11129

"Ata com notas taquigráficas.
6-MESA
7 - LíDERES E VICE-LíDERES
8 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
9 - COMISSÕES
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RORAIMA

Alceste Almeida PMDB
Almir Sá PPB
Luis Barbosa PFL
Robério Araújo PL
Presentes de Roraima: 4

Ata da 23ª Sessão Extraordinária, Vespertina,
em 15 de março de 2000

Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Ubiratan Aguiar, 1.Q Secretário;
Marçal Filho, § 2f! do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS COMPARECEM AMAZONAS
OS SENHORES: Arthur Virgílio PSDB

Michel Temer Átila Lins PFL
Severino Cavalcanti Francisco Gelrcia PFL
Ubiratan Aguiar José Melo PFL
Nelson Trad Luiz Fernando PPB
Efraim Morais Pauderney Avelino PFL
Giovani Queiroz Silas Câmara PTB
Luciano ,Castro Vanessa Grazziotin PCdoB
Gonzaga Patriota Presentes de Amazonas: 8

Partido Bloco
RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Eurípedes Miranda PDT
Marinha Raupp PSDB
Nilton Capixaba PTB
Sérgio Carvalho PSDB
Presentes de Rondônia: 5

ACRE
PFL
PPB
PSL
PPS
PT
PT
PSDB

IIdefonço Cordeiro
João Tota
José Aleksallldro
Márcio Bittar
Marcos Afonso
Nilson Moun3.o
Sérgio Barros
Presentes cio Acre: 7

PTB
PSB
PMDB
PFL

AMAPÁ

PST
PSDB

Antonio Feijão
Badu Picanço
Dr. Benedito Dias PPB
Eduardo Seabra
Evandro Milhome:l
Jurandil Juarez
Sérgio Barcellos
Presentes do Amapá: 7

PARÁ

PSDB
PT
PMDB
PPB
PMDB
PMD8
PSDB
PT
PFL
PT
PFL

Anivaldo Vale
Babá
E/cione Barbalho
Gerson Peres
Jorge Costa
José Priante
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Valdir Ganzer
Vic Pires Franco
Presentes do Pará: 11

TOCANTINS

Antonio Jor~le PTB
Darci Coelho PFL
Igor Avelino PMDB
João Ribeiro PFL
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PPB
Paulo Mourão PSDB
Presentes de Tocantins: 7

MARANHÃO

Antonio Joaquim Araújo PPB
Costa Ferreira PFL
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B.Sá
João Henrique

Mussa Demes
Paes Landim

Themístocles Sampaio
Wellington Dias
Presentes do Piauí: 6

PARAíBA

PFL
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PMDB
PPB
PSDB
PFL
PSDB
PFL

Adelson Ribeiro

Augusto Franco
Jorge Alberto

José Teles

ALAGOAS

Albérico Cordeiro PTB
João Caldas PL
Joaquim Brito PT
Olavo Calheiros PMDB
Regis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 5

SERGIPE

PSC
PSDB
PMDB
PSDB

Adauto Pereira
Armando Abílio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Damião Feliciano
Domiciano Cabral
Enivaldo Ribeiro
Inaldo Leitão
Marcondes Gadelha
Ricardo Rique
Wilson Braga
Presentes da Paraíba: 11

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PMDB
Carlos Batata PSDB
Clementino Coelho PPS
Djalma Paes PSB
Fernando Ferro PT
Inocêncio Oliveira PFL
João Colaço PMDB
Joaquim Francisco PFL
Joel de Hollanda PFL
José Chaves PMDB
José Mendonça Bezerra PFL
Luciano Bivar PSL
Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus PSDB
Pedro Corrêa PPB
Ricardo Fiuza PFL
Salatiel Carvalho PMDB
Sérgio Guerra PSDB
Presentes de Pernambuco: 18

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB

Betinho Rosado PFL
Henrique Eduarclo Alves PMDB
Iberê Ferreira PPB
Presentes do Rio Grande do Norte: 4

Eliseu Moura PPB
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
Mauro Fecury PFL
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB
Remi Trinta PST
Roberto Rocha PSDB
Presentes de Maranhão: 12

CEARÁ

Almeida de Jesus PL
Aníbal Gomes PMDB
Antonio Cambraia PSDB
Antonio José Mota PMDB
Amon Bezerra PSDB
Eunício Oliveira PMDB
Inácio Arruda PCdoB
José Unhares PPB
José Pimentel PT
Leo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB
Nelson Otoch PSDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Rommel Feij6 PSDB
Sérgio Novais PSB
Vicente Arruda PSDB
Presentes de Ceará: 17

PIAuí

PSDB
PMDB
PFL
PFL
PMDB
PT
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EspfRITO SANTO

PSDB
PSDB

PT
PTB

PSDB

Aloízio Santos
Feu Rosa

João Coser

José Carlos Elias

Marcus Vicente

Carlos Melles PFL
Cleuber Carneiro PFL
Custódio de Mattos PSDB
Danilo de Castro PSDB
Edmar Moreira PPB
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende PFL
Gilmar Machado PT
Helio Costa PMDB
Herculano Allghinetti PPB
Jaime Martins PFL
João FassamIJa PT
João Magno PT
José Militão PSDB
Júlio Delgado PMDB
Lael Varella PFL
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
Odelmo Leão PPB
Olímpio Pires PDT
Osmânio Pereira PMDB
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues PL
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant PFL
Rommel Anizio PPB
Roneu Queiroz PSDB
Ronaldo Vasconcellos PFL
Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Virgílio Guimarães PT
Walfrido Mares Guia PTB
Zaire Rezende PMDB
Zezé PerreJla PFL
Presentes de Minas Gerais: 46

PT

PSDB

MINAS GERAIS

PSDB

PSDB

PMDB
PFL

PSDB

PL

Ademir Lucas

Aécio Neves

Antônio do Valle
Aracely de Paula

Bonifácio de Andrada

Cabo Júlio

Aroldo Cedraz
Claudio Cajado
Coriolano Sales
Félix Mendonça
Francistônio Pinto
Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
Jaime Fernandes
Jairo Azi
Jairo Carneiro
João Almeida
João Leão
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Lourenço
José Rocha
Jutahy Junior
Leur Lomanto
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mário Negromonte
Nelson Pellegrino
Nilo Coelho
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Pedro Irujo
Reginaldo Germano
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Waldir Pires
Walter Pinheiro

Presentes da Bahia: 33

Marcelo Déda
Pedro ValadaresPSB
Sérgio Reis
Presentes do Sergipe: 7

BAHIA

PFL
PFL
PMDB
PTB
PMDB
PT
PFL
PCdoB
PFL
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
PFL
PFL
PSDB
PT
PSDB
PFL
PFL
PMDB
PFL
PFL
PSDB
PT
PT
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Nilton Baiano PPB Andre Banassi PSDB
Ricardo Ferraco PSDB Angela Guadagnin PT
Rita Camata PMDB Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Presentes do Espírito Santos: 8 Antonio Kandir PSDB

RIO DE JANEIRO
Antonio Palocci PT
Arnaldo Faria de Sá PPB

Alcione Athaydl3 PPB Arnaldo Madeira PSDB
Aldir Cabral PSDB Bispo Wanderval PL
Alexandre Cardoso PSB Celso Giglio PTB
Almerinda de Carvalho PFL Celso Russomanno PPB
Antonio Carlos Biscaia PT Clovis Volpi PSDB
Aroldo de Oliveira PFL Corauci Sobrinho PFL
Ayrton Xerez PPS Cunha Bueno PPB
Bispo Rodrigues PL De Velasco PSL
Carlos Santana PT Delfim Netto PPB
Coronel Garcia PSDB Or. Evílasio PSB
Dr. Heleno PSDB Dr. Hélio PDT
Eber Silva PDT Edinho Araújo PPS
Eduardo Paes PTB Eduardo Jorge PT
Fernando Gabeira PV Emerson Kapaz PPS
Fernando Gonçalves PTB Fernando Zuppo PDT
Francisco Silva PST Gilberto Kassab PFL
ledio Rosa PMDB Iara Bernardi PT
Jair Bolsonaro PPB Jair Menegurlli PT
Jandira Feghali PCdoB Jorge Tadeu Mudalen PMOB
João Mendes PMOB José de Abreu PTN
João Sampaio POT José Dirceu PT
Jorge Wilson PMDB José Genoino PT
Luiz Sérgio PT José índio PMDB
Márcio Fortes PSDB José Machado PT
Milton Temer PT José Roberto Batochio POT
Miriam Reid POT Júlio Semeghini PSOB
Miro Teixeira PDT Luiza Erundina PSB
Pastor Valdeci Paiva PSL Maluly Netto PFL
Paulo Baltazar PSB Marcelo Barbieri PMDB
Paulo Feijó PSDB Marcos Cintra PL
Roberto Jeferson PTB Medeiros PFL
Rodrigo Maia PTB Milton Monti PMDB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB Moreira Ferreira PFL
Simão Sessim PPB Nelo Rodolfo PMDB
Vivaldo Barbosa POT Nelson Marquezelli PTB
Presentes do Rio de Janeiro: 35 Neuton Lima PFL

SÃO PAULO
Paulo Kobayashi PSDB
Professor Luizinho PT

Alberto Goldman PSOB Ricardo Berzoini PT
Alberto Mourão PMOB Ricardo Izar PMOB
Aldo Rebelo PCdoB Robson Tuma PFL
Aloízio Mercadante PT Salvador Zimbaldi PSDB
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RIO GRANDE DO SUL

PT
PDT
POT
PMDB
PMDB

Adão Pretto
Airton Dipp
Alceu Collares
Cezar Shirmer
Darcisio P,erondi

Oilceu Sperafico - PPB
Or. Rosinha PT
Flavio Arns PSOB
Gustavo Fruet PMOB
Hermes Pacianello PMOB
Iris Simões PTB
Ivanio Guerra PFL
Jose Borba PMOB
Jose Janene PPB
Luciano Piz;~ato PFL
Luiz Carlos Hauly PSDB
Mareio Matos PT
Max Rosenmann PSOB
Moacir Micheletto PMOB
Nelson Meurer PPB
Odilio Balbinotti PSDB
Oliveira Filho PPB
Osmar serraglio PMDB
Padre Roque PT
Renato Silva PSDB
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL
Presentes de Paraná: 28

SANTA CATARINA

Antonio Carlos Konder Reis PFL
Edinho Be2: PMDB
Edison Andrino PMDB
Fernando Coruja PDT
Hugo Biehl PPB
João Mato!> PMDB
João Pizzolatti PPB
Jose Carlos Vieira PFL
Luci Choinacki PT
Raimundo Colombo PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Ca.ropreso PSOB
Presentes de Santa Catarina: 13

PSOB
PPB

GOIÁS

PMDB
PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PT
PFL

Abelardo Lupion
Airton Roveda
AJex Canziani
Chico da Princesa

MATO GROSSO DO SUL

João Grandão PT
Marçal Filho PMDB
Pedro Pedrossian PFL
Presentes de Mato Grosso do Sul: 3

PARANÁ

PFL
PSBD
PSOB
PSOB

Silvio Torres
Wagner Salustiano
Xico Graziano PSDB
Zulaiê Cobra PSDB
Presentes de São Paulo: 56

Barbosa Neto
Euler Morais
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
Luiz Bittencourt
Norberto Teixeira
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Ronaldo Caiado
Presentes de Goiás: 10

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB
Alberto Fraga PMOB
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMDB
Maria Abadia PSDB
Pedro Celso PT
Ricardo Noronha PMDB
Presentes de Distrito Federal: 7

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Osvaldo Sobrinho PSDB
Pedro Henry PSOB
Ricarte de Freitas PSDB
Welinton Fagundes PSOB
Wilson Santos PMDB
Presentes do Mato Grosso: 6
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Enio BAcci PDT
Esther Grossi PT
Fernando Marroni PT
Fetier Junior PPB
Germando Rigotto PMDB
Henrique Fontana PT
Luis Carlos Heinze PPB
Luiz Mainardi PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Osvaldo Diolchi PMDB
Paulo Jose Gouvea PL
Paulo Paim PT
Pompeou de Mattos PDT
Roberto Argenta PHS
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveir<l PT
Waldir Schmidt PMDB
Waldomiro Fioravante PT
Presentes de Rio Grandedo Sul: 25

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - A lista de
presença registra o comparecimento de 407 Senho
res Deputados.

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. SecrE~tário procederá à leitura da ata da

sessão anterior.

11 •• LEITURA DA ATA

O SR. ENIO BACCI, servindo como 2Q Secretá
rio, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a
qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Passa-se
à leitura do expediente.

O SR. CAIO RIELA, servindo como 1Q secretá
rio. procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

OFfclOS

Do Sr. Thomaz Ismael Porphlrio, nos seguintes
tennos:

A imprensa escrita, falada e televisada vem se
ocupando ultimamente com o que poderíamos cha-

mar de comportamento dos Srs. Congressistas no
que diz respeito a presença aos trabalhos legislativos.

A forma como são feitas as críticas, muito incisi
vas, evidentemente, causam grande desgaste ao Po
der Legislativo. Plenário vazio, anotação dos números
de presentes e ausentes, justificativas deste ou da
quele parlamentar, as quais não encontram eco no
eleitorado mais esclarecido, enfim, um quadro nada
positivo.

De tudo isso resulta para o e!eitorado a certeza
ou impressão de que nosso Congresso só funciona
às quartas-feiras, que os Srs. Congressistas tem um
recesso de fim e início de ano como se fossem esco
lares em férias, acrescido do recesso de julho, e que o
Congresso definitivamente não funciona às segun
das-feiras e sextas-feiras. Criou-se até, dizem os con
tundentes críticos, duas sessões diferentes: as deli
berativas e as não-deliberativas. Acrescente-se a
este quadro as informações divulgadas pelos órgãos
de comunicação, quanto as elevadas despesas que
causam a convocação extraordinária.

Preocupado que sou com o quadro político bra
sileiro, em que os três Poderes devem transferir à so
ciedade uma imagem condizente com suas respecti
vas responsabilidades, venho, por meio desta, ousar
sugerir a V. Exa. algumas medidas que teriam ampla
repercussão perante a opinião pública. Sou sabedor
de que tramitam nas duas Casas projetos visando al
terar o quadro hoje vigente.

Proponho, então, que seja modificado o Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, bem como
do Senado, no sentido de acabar com a diferenciação
que se faz entre sessão deliberativa e sessão
não-deliberativa, pois, afinal o Deputado ou o Sena
dor foram eleitos para trabalharem nas duas Casas,
representando seus eleitores, quaisquer que sejam
as origens das sessões.

Proponho ainda que o famoso "contato com as
bases" que muitas vezes é usado para justifica.r au
sências e que, com o devido respeito já virou motivo
de piada, seja oficialmente introduzido nos trabalhos
parlamentares, de forma que o Congresso funciona
ria, a toda carga, de segunda-feira até sexta-feira, nas
três primeiras semanas do mês. Na quarta segun
da-feira oficialmente o Congresso não funcionaria
para deliberar. Entretanto, mesmo nessa última se
mana, haveria plantões de deputados e de senado
res, para darem o quorum mínimo para abertura das
sessões. Seria então organizado um rodízio proporci
onai ao número de deputados e senadores que inte
gram cada partido. Esta proposta visa mostrar ao elei-
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tor que o Congresso não está abandonado. E resol
veria, em caráter oficial a visita às bases.

Continuando, quero propor que o Congresso
faça um só recesso durante o ano, no período que
atinge as festas natalinas, por exemplo de 15 de de
zembro até 5 de janeiro, suspendendo-se as férias de
verão bem como as de julho, pois o eleitor entende
que parlamentar não é estudante. Escrevo desta for
ma pois sempre ouço a chamada "voz das ruas" e leio
constante crítica como descrito ao início desta.

Esta é a colaboração de um brasileiro que sobre
os 71 anos de idade muito já viu na História Política
deste País.

Com o devido respeito, subscrevo-me.

Atenciosamente. - Thomaz Ismael Porphirio.

À Comissão Especial destinada a ela
borar anteprojeto com vista à reforma do
RICO, para conhecimento. Oficie-se e,
após, publique-se.

Em 15-3-00. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Sr. Senador Carlos Patrocínio, Primei
ro-Secretário, em exercício, do Senado Federal,
nos seguintes termos:

OFíCIO NQ 435 (SF)

Brasília, 13 de março de 2000

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que o Senado

Federal aprovou, em revisão, nos termos do Substitu
tivo em anexo, o Projeto de Lei da Câmara nQ 37, de
1996 (PL n2 2.891, de 1992, nessa Casa), que "dis
põe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da
poluição causada por lançamento de petróleo e seus
derivados e outras substâncias nocivas em águas sob
jurisdição nacional e dá outras providências".

Em anexo, restituo um dos autógrafos do projeto
originário.

Atenciosamente, - Senador Carlos Patrocínio,
Primeiro-Secretário, em exercício.

Substitutivo do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara ne 37, de 1996 (PL ne

2.891, de 1992, '1a Casa de origem), que
"dispõe sobre a prevenção, o controle e
a fiscalização da poluição causada por
lançamento de petróleo e seus derivados
e outras substâncias nocivas em águas
sob jurisdição nacional e dá outras provi
dências".

Substitua-se o Projeto pelo seguinte:

Dispõe sobre a prevenção, o contro
le e a fiscalização da poluição causada
por lançamento de óleo e outras subs
tâncias nocivas ou perigosas em águas
sob jurisdição nacional e dá outras provi
dên(~ias.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Esta lei estabelece os princípios básicos

a serem obedecidos na movimentação de óleo e ou
tras substâncias nocivas ou perigosas em portos or
ganizados, instalações portuárias, plataformas e na
vios em águas sob jurisdição nacional.

Parágrafo único. Esta lei aplicar-se-á:
I - quando ausentes os pressupostos para apli

cação da Convenção Internacional para a Prevenção
da Poluição Causada por Navios (Marpol 73n8);

11 - às embarcações nacionais, portos organiza
dos, instalações portuárias, dutos, plataformas e suas
instalações de apoio, em caráter complementar à
Marpol 73178;

111- às embarcações, plataformas e instalações
de apoio estrangeiras, cuja bandeira arvorada seja ou
não de país contratante da Marpol 73178, quando em
água sob jurisdição nacional;

IV - às instalações portuárias especializadas
em outras cargas que não óleo e substâncias nocivas
ou perigosas, e aos estaleiros, marinas, clubes náuti
cos e outros locais e instalações similares.

CAPíTULO I
Das Definições e Classificações

Art. 2!l Para os efeitos desta lei são estabeleci
das as seguintes definições:

I - Marpol 73n8: Convenção Internacional para
a Prevenção da Poluição Causada por Navios, con
cluída em Londres, em 2 de novembro de 1973, alte
rada pelo Protocolo de 1978, concluído em Londres,
em 17 e fevHrei ro de 1978, e emendas posteriores, ra
tificadas pelo Brasil;

" - CLC/69: Convenção Internacional sobre
Responsabilidade Civil em Danos Causados por Po~

luição por Óleo, de 1969, ratificada pelo Brasil;
111 - OPRC/90: Convenção Internacional sobre

Preparo, Resposta e Cooperação em Caso de Polui
ção por Óleo, de 1990, ratificada pelo Brasil;

IV - .áreas ecologicamente sensíveis: regiões
das águas marítimas ou interiores, definidas por ato do
Poder Público, onde a prevenção, o controle da polui~

ção e a manutenção do equilíbrio ecológico exiger.l
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medidas especiais para a proteção ea preservação do
meio ambiente, com relação à passagem de navios;

V - navi(): embarcação de qualquer tipo que
opere no ambiente aquático, inclusive hidrofólios, veí
culos a colchão de ar, submersíveis e outros enge
nhos flutuantes;

VI- platalormas: instalação ou estrutura, fixa ou
móvel, localizada em águas sob jurisdição nacional,
destinada a atividade direta ou indiretamente relacio
nada com a pesquisa e a lavra de recursos minerais
oriundos do leito das águas interiores ou de seu sub
solo, ou do mar, da plataforma continental ou de seu
subsolo;

VII - instalações de apoio: quaisquer instala
ções ou equipamentos de apoio à execução das ativi
dades das plataformas ou instalações portuárias de
movimentação de cargas a granel, tais como dutos,
monobóias, quadro de bóias para amarração de navi
os e outras;

VIII - óleo: qualquer forma de hidrocarboneto
(petróleo e seus derivados), incluindo óleo cru, óleo
combustível, borra, resíduos de petróleo e produtos
refinados);

IX - mistura oleosa: mistura de água e óleo, em
qualquer propol'ção;

X - substância nociva ou perigosa: qualquer
substância que, se descarregada nas águas, é capaz
de gerar riscos ou causar danos à saúde humana, ao
ecossistema aquático ou prejudicar o uso da água e
de seu entorno;

XI- descarga: qualquer despejo, escape, derra
me, vazamento, esvaziamento, lançamento para fora
ou bombeamento de substâncias nocivas ou perigo
sas, em qualquer quantidade, a partir de um navio,
porto organizado, instalação portuária, duto, platafor
ma ou suas instalações de apoio;

XII - porto organizado: porto construído e apa
relhado para atender às necessidades da navegação
e da movimentação e armazenagem de mercadorias,
concedido ou explorado pela União, cujo tráfego e
operações portuárias estejam sob a jurisdição de
uma autoridade portuária;

XIII - instalação portuária ou terminal: instala
ção explorada por pessoa jurídica de direito público
ou privado, dentro ou fora da área do porto organiza
do, utilizada na movimentação e armazenagem de
mercadorias destinadas ou provenientes de transpor
te aquaviário;

XIV - incidente: qualquer descarga de substân
cia nociva ou perigosa, decorrente de fato ou ação in-

tencional ou acidental que ocasione risco potencial,
dano ao meio ambiente ou à saúde humana;

XV -lixo: todo tipo de sobra de víveres e resídu
os resultantes de faxinas e trabalhos rotineiros nos
navios, portos organizados, instalações portuárias,
plataformas e suas instalações de apoio;

XVI- alijamento: todo despejo deliberado de re
síduos e outras substâncias efetuado por embarca
ções, plataformas, aeronaves e outras instalações, in
clusive seu afundamento intencional em águas sob
jurisdição nacional;

XVII - lastro limpo: água de lastro ~ontida em
um tanque que, desde que transportou óleo pela últi
ma vez, foi submetido a limpeza em nível tal que, se
esse lastro fosse descarregado pelo navio parado em
águas limpas e tranqüilas, em dia claro, não produzi
ria traços visíveis de óleo na superfície da água ou no
litoral adjacente, nem produziria borra ou emulsão
sob a superfície da água ou sobre o litoral adjacente;

XVIII - tanque de resíduos: qualquer tanque
destinado especificamente a depósito provisório dos
líquidos de drenagem e lavagem de tanques e outras
misturas e resíduos;

XIX - plano de emergência: conjunto de medi
das que determinam e estabelecem as responsabili
dades setoriais e as ações a serem desencadeadas
imediatamente após um incidente, bem como defi
nem os recursos humanos, materiais e equipamentos
adequados à prevenção, controle e combate à polui
ção das águas;

XX - plano de contingência: conjunto de proce
dimentos e ações que visam à integração dos diver
sos planos de emergência setoriais, bem como a defi
nição dos recursos humanos, materiais e equipamen
tos complementares para a prevenção, controle e
combate da poluição das águas;

XXI - órgão ambiental ou órgão de meio ambi
ente: órgão do Poder Executivo Federal, estadual ou
municipal, integrante do Sistema Nacional do Meio
Ambiente (SISNAMA), responsável pela fiscalização,
controle e proteção ao meio ambiente no âmbito de
suas competências;

XXII - autoridade marítima: autoridade exercida
diretamente pelo Comandante da Marinha, responsá
vel pela salvaguarda da vida humana e segurança da
navegação no mar aberto e hidrovias interiores, bem
como pela prevenção da poluição ambiental causada
por navios, plataformas e suas instalações de apoio,
além de outros cometimentos a ela conferidos por
esta lei;
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XXIII- autoridade portuária: autoridade respon
sável pela administração do porto organizado, com
petindo-lhe fiscalizar as operações portuárias e zelar
para que os serviços se realizem com regularidade,
eficiência, segurança e respeito ao meio ambiente;

XXIV - órgão regulador da indústria do petróleo:
órgão do poder executivo federal, responsável pela re
gulação, contratação e fiscalização das atividades eco
nômicas da indústria do petróleo, sendo tais atribuições
exercidas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Art. 39 Para os efeitos desta lei, são considera
das águas sob jurisdição nacional:

I - águas interiores:

a) as compreendidas entre a costa e a li
nha-de-base reta, a partir de onde se mede o mar ter
ritorial;

b) as dos portos;

c) as das baías;
d) as dos rios e de suas desembocaduras;

e) as dos lagos, das lagoas e dos canais;
f) as dos arquipélagos;

g) as águas entre os baixios a descoberta e a
costa;

11 - águas marítimas, todas aquelas sob jurisdi
ção nacional que não sejam interiores;

Art. 49 Para os efeitos desta lei, as substâncias
nocivas ou perigosas classificam-se nas seguintes
categorias, de acordo com o risco produzido quando
descarregadas na água:

I - categoria A: alto risco tanto para a saúde hu
mana como para o ecossistema aquático;

11 - categoria B: médio risco tanto para a saúde
humana como para o ecossistema aquático;

111 - categoria C: risco moderado tanto para a
saúde humana como para o ecossistema aquático;

IV - categoria O: baixo risco tanto para a saúde
humana como para o ecossistema aquático.

Parágrafo único. O órgão federal do meio ambi
ente divulgará e manterá atualizada a lista das subs
tâncias classificadas neste artigo, devendo a classifi
cação ser, no mínimo, tão completa e rigorosa quanto
a estabelecida pela Marpol n9 73/78.

CAPíTULO 11
Dos Sistemas de Prevenção,

Controle e Combate da Poluição

Art. 59 Todo porto organizado, instalação por
tuária e plataforma, bem como suas instalações de
apoio, disporá obrigatoriamente de instalações ou
meios adequados para o recebimento e tratamento

dos diversos tipos de resíduos e para o combate da
poluição, observadas as normas e critérios estabele
cidos pelo órgão ambiental competente.

§ 1.9 A definição das características das instala
ções e meios destinados ao recebimento e tratamen
to de resíduos e ao combate da poluição será feita
mediante estudo técnico, que deverá estabelecer, no
mínimo:

I - as dimensões das instalações;

11 - a localização apropriada das instalações;

11I - a capacidade das instalações de recebi
mento e tratamento dos diversos tipos de resíduos,
padrões do qualidade e locais de descarga de seus
efluentes;

IV - os parâmetros e a metodologia de controle
operacional;

V - a quantidade e o tipo de equipamentos, ma
teriais e meios de transporte destinados a atender si
tuações emergenciais de poluição;

VI - a quantidade e a qualificação do pessoal a
ser empre!;Jado;

VII- o cronograma de implantação e o início de
operação das instalações.

§ 22 () estudo técnico a que se refere o § 12 de
verá levar em conta o porte, o tipo de carga manusea
da ou movimentada e outras características do porto
organizado, instalação portuária ou plataforma e suas
instalações de apoio.

§ 39 As instalações ou meios destinados ao re
cebimento e tratamento de resíduos e ao combate da
poluição poderão ser exigidos das instalações por
tuárias especializadas em outras cargas que não óleo
e substâncias nocivas ou perigosas, bem como dos
estaleiros, marinas, clubes náuticos e similares, a cri
tério do órgão ambiental, competente.

Art. 159 As entidades exploradoras de portos or
ganizados e instalações portuárias e os proprietários
ou operadores de plataformas deverão elaborar ma
nual de procedimento interno para o gerenciamento
rios riscos de poluição, bem como para a gestão dos
diversos resíduos gerados ou provenientes das ativi
dades de movimentação e armazenamento de óleo e
substâncias nocivas ou perigosas, o qual deverá ser
aprovado pelo órgão ambiental competente, em con
formidade com a legislação, normas e diretrizes técni
cas vigentes.

Art. 7P. Os portos organizados, instalações por
tuárias e plataformas, bem como suas instalações de
apoio, deverão dispor de planos e emergência indivi
duais para o combate à poluição por óleo e substânci-
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as nocivas ou perigosas, os quais serão submetidos à
aprovação do órgão ambiental competente.

§ 112 No caso de áreas onde se concentrem por
tos organizados, instalações portuárias ou platafor
mas, os planos ele emergência individuais serão con·
solidados na forma de um único plano de emergência
para toda a área sujeita ao risco de poluição, o qual
deverá estabeleeer os mecanismos de ação conjunta
a serem implementados, observado o disposto nesta
lei e nas demais normas e diretrizes vigentes.

§ 211 A responsabilidade pela consolidação dos
planos de emergência individuais em um único plano
de emergência para a área envolvida cabe às entida
des exploradoras de portos organizados e instala
ções portuárias, e aos proprietários ou operadores de
plataformas, sob a coordenação do órgão ambiental
competente.

Art. 82 Os planos de emergência mencionados
no art. 711 desta IE~i serão consolidados pelo órgão am
bientai competente, na forma de planos de contingên
cia locais ou regionais, em articulação com os órgãos
de defesa civil.

Parágrafo (mico. O órgão federal de meio ambi
ente, em consonância com o disposto na OPRC/90,
consolidará os planos de contingência locais e regio
nais na forma do Plano Nacional de Contingência, em
articulação com os órgãos de defesa civil.

Art. gll As entidades exploradoras de portos or
ganizados e instalações portuárias e os proprietários
ou operadores de plataformas e suas instalações de
apoio deverão realizar auditorias ambientais bienais,
independentes, com o objetivo de avaliar os sistemas
de gestão e controle ambiental em suas unidades.

CAP[TUlO 111
Do Transporte de Óleo e

Substâncias Nocivas ou Perigosas

Art. 10. As plataformas e os navios com arquea
ção bruta superior a cinqüenta que transportem óleo,
ou o utilizem para sua movimentação ou operação,
portarão a bordo, obrigatoriamente, um livro de regis
tro de óleo, aprovado nos termos da Marpol73178, que
poderá ser requisitado pela autoridade marítima, pelo
órgão ambiental c:ompetente e pelo órgão regulador da
indústria do petróleo, e no qual serão feitas anotações
relativas a todas as movimentações de óleo, lastro e
misturas oleosas, inclusive as entregas efetuadas às
instalações de recebimento e tratamento de resíduos.

Art. 11. Todo navio que transportar substância
nociva ou perigosa a granel deverá ter a bordo um li
vro de registro de carga, nos termos da Marpol 73178,

que poderá ser requisitado pela autoridade marítima,
pelo órgão ambiental competente e pelo órgão regu
lador da indústria do petróleo, e no qual serão feitas
anotações relativas às seguintes operações:

I - carregamento;

11 - descarregamento;
111 - transferências de carga, resíduos ou mistu

ras para tanques de resíduos;
IV -limpeza dos tanques de carga;

V - transferências provenientes de tanques de
resíduos;

VI - lastreamento de tanques de carga;
VII- transferências de águas de lastro sujo para

o meio aquático;
VIII- descargas nas águas, em geral.

Art. 12. Todo navio que transportar substância
nociva ou perigosa de forma fracionada, conforme es
tabelecido no Anexo 11I da Marpol 73178, deverá pos
suir e manter a bordo documento que a especifique e
forneça sua localização no navio, devendo o agente
ou responsável conservar cópia do documento até
que a substância seja desembarcada. ,

§ 111 As embalagens das substâncias nocivas ou
perigosas devem conter a respectiva identificação e
advertência quanto aos riscos, utilizando a simbolo
gia prevista na legislação e normas nacionais e inter
nacionais em vigor.

§ 211 As embalagens contendo substâncias noci
vas ou perigosas devem ser devidamente estivadas e
amarradas, além de posicionadas de acordo com crité
rios de compatibilidade com outras cargas existentes a
bordo, atendidos os requisitos de segurança do navio e
de seus tripulantes, de forma a evitar acidentes.

Art. 13. Os navios enquadrados na ClC/69 de
verão possuir o certificado ou garantia financeira
equivalente, conforme especificado por essa conven
ção, para que possam trafegar ou permanecer em
águas sob jurisdição nacional.

Art. 14. O órgão federal de meio ambiente deve
rá elaborar e atualizar, anualmente, lista de substânci
as cujo transporte seja proibido em navios ou que exi
jam medidas e cuidados especiais durante a sua mo
vimentação.

CAP[TUlO IV
Da Descarga de Óleo, Substâncias

Nocivas ou Perigosas e Lixo

Art. 15. É proibida a descarga, em águas sob ju
risdição nacional, de substâncias nocivas ou perigo
sas classificadas na categoria "A", definida no art. 411
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desta lei, inclusive aquelas provisoriamente classifi
cadas como tal, além de água de lastro, resíduos de
lavagem de tanques ou outras misturas que conte
nham tais substâncias.

§ 19 A água subseqüentemente adicionada ao
tanque levado em quantidade superior a cinco por
cento do seu volume total só poderá ser descarrega
da se atendidas cumulativamente as seguintes condi
ções:

I - a situação em que ocorrer o lançamento en
quadra-se nos casos permitidos pela MarpoJ 73178;

11- o navio não se encontre dentro dos limites de
área ecologicamente sensível;

111- os procedimentos para descarga sejam de
vidamente aprovados pelo órgão ambiental compe
tente.

§ 22 É vedada a descarga de água subseqüen
temente adicionada ao tanque lavado em quantidade
inferior a cinco por cento do seu volume total.

Art. 16. É proibida a descarga, em águas sob ju
risdição nacional, de substâncias classificadas nas
categorias "B", "C", e "D", definidas no art. 42 desta lei,
inclusive aquelas provisoriamente classificadas como
tais, além de água de lastro, resíduos de lavagem de
tanques e outras misturas que as contenham, exceto
se atendidas cumulativamente as seguintes condi
ções:

I - a situação em que ocorrer o lançamento en·
quadra-se nos casos permitidos pela Marpol 73178;

" - o navio não se encontre dentro dos limites de
área ecologicamente sensível;

111 - os procedimentos para descarga sejam de
vidamente aprovados pelo órgão ambiental compe
tente.

§ 12 Os esgotos sanitários e as águas servidas
de navios, plataformas e suas instalações de apoio
equiparam-se, em termos de critérios e condições
para lançamento, às substâncias classificadas na ca
tegoria "C", definida no art. 412 desta lei.

§ 22 Os lançamentos de que trata o § 19 deverão
atender também às condições e aos regulamentos
impostos pela legislação e vigilância sanitária.

Art. 17. É proibida a descarga de óleo, misturas
oleosas e lixo em águas sob jurisdição nacional, ex
ceto nas situações permitidas pela Marpol 73178, e
não estando o navio, plataforma ou similar dentro dos
limites de área ecologicamente sensível, e os proce
dimentos para descarga sejam devidamente aprova
dos pelo órgão ambiental competente.

§ 12 No descarte contínuo de água de processo
ou de produção em plataformas aplica-se a regula
mentação ambiental específica.

§ 22 Não será permitido o alijamento de metais
pesados ou resíduos líquidos ou sólidos contendo
tais substâncias.

§ 32 Não será permitida a descarga de qualquer
tipo de plástico, inclusive cabos sintéticos, redes sin
téticas de pElsca e sacos plásticos.

Art. 18. Exceto nos casos permitidos por esta lei,
a descarga de lixo, água de lastro, resíduos de lava
gem de tanques e porões ou outras misturas que con
tenham óleo ou substâncias nocivas ou perigosas de
qualquer categoria só poderá ser efetuada em insta
lações de recebimento e tratamento de resíduos, con
forme previsito no art. 52 desta lei.

Art. 19. A descarga de óleo, misturas oleosas,
substâncias nocivas ou perigosas de qualquer cate
goria, e lixo, em águas sob jurisdição nacional, pode
rá ser excepcionalmente tolerada para salvaguarda
de vidas humanas, pesquisa ou segurança de navios,
nos termos do regulamento.

Parágrafo único. Para fins de pesquisa deverão
ser atendidas as seguintes exigências, no mínimo:

1- a descarga seja autorizada pelo órgão ambi
entaI compE3tente, após análise e aprovação do pro
grama de pesquisa;

" - esteja presente, no local e hora da descarga
pelo menos um representante do órgão ambiental
que a houvl3r autorizado;

111 - o responsável pela descarga coloque à dis
posição, no local e hora em que ela ocorrer, pessoal
especializado, equipamentos e materiais de eficiên
cia comprovada na contenção e eliminação dos efei
tos esperados.

Art. 20. A descarga de resíduos sólidos das ope
rações de perfuração de poços de petróleo será obje
to de regulamentação específica pelo órgão federal
de meio ambiente.

Art. 21. As circunstâncias em que a descarga,
em águas sob jurisdição nacional, de óleo e substân
cias nocivas ou perigosas, ou misturas que os conte
nham, de água de lastro e de outros resíduos poluen
tes for autorizada não desobrigam o responsável de
reparar os danos causados ao meio ambiente e de in
denizar as atividades econômicas e o patrimônio pú
blico e privado pelos preju ízos decorrentes dessa
descarga.

Art. 22. Qualquer incidente ocorrido em portos
organizados, instalações portuárias, dutos, navios,
plataformas e suas instalações de apoio que possa
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provocar poluição das águas sob jurisdição nacional,
deverá ser imediatamente comunicado ao órgão am
bientai competente, à Capitania dos Portos e ao ór
gão regulador da indústria do petróleo, independente
mente das medidas tomadas para seu controle.

Art. 23. A entidade exploradora de porto organi
zado ou de instalação portuária, o proprietário ou
operador de plataforma ou de navio, e o concessioná
rio ou empresa autorizada a exercer atividade perti
nente à indústria do petróleo, responsáveis pela des
carga de matenal poluente em água sob jurisdição
nacional, são obrigados a ressarcir os órgãos compe
tentes pelas despesas por eles efetuadas para o con
trole ou minimização da poluição causada, indepen
dentemente de prévia autorização e de pagamento
de multa.

Parágrafo IÍnico. No caso de descarga por navio
não possuidor do certificado exigido pela CLC/69, a
embarcação será retida e só será liberada após o de
pósito de caução como garantia para pagamento das
despesas decorrentes da poluição.

Art. 24. A contratação, por órgão ou empresa pú
blica ou privada, de navio para realização de trans
porte de óleo ou de substância enquadrada nas cate
gorias definidas no art. 42 desta lei só poderá efetu
ar-se após a verificação de que a empresa transpor
tadora esteja devidamente habilitada para operar e
acordo com as normas da autoridade marítima.

CAPfTULO V
Das Infrações e das Sanções

Art. 25. São infrações, punidas na forma desta
lei:

I - descumprir o disposto nos arts. 5Q, 6Q e 7Q.:
Pena - mu~ta diária;
11 - descumprir o disposto nos arts. 9'l e 22Q

:

Pena - multa;
111- descumprir o disposto nos arts. 10, 11 e 12:
Pena - multa e retenção do navio até que a situ

ação seja regularizada;
IV - descumprir o disposto no art. 24:
Pena - multa e suspensão imediata das ativida

des da empresa transportadora em situação irregular.
§ 1Q Respondem pelas infrações previstas neste

artigo, na medida de sua ação ou omissão:
1- o propriatário do navio, pessoa física ou jurí

dica, ou quem legalmente o represente;
11 - o armador ou operador do navio, caso este

não esteja sendo armado ou operado pelo proprietá
rio;

111- o concessionário ou a empresa autorizada a
exercer atividades pertinentes à indústria do petróleo;

IV - o comandante ou tripulante do navio;
V - a pessoa física ou jurídica de direito público

ou privado, que legalmente represente o porto organi
zado, a instalação portuária, a plataforma e suas ins
talações de apoio, o estaleiro, a marina, o clube náuti
co ou instalação similar;

VI - o proprietário da carga.

§ 22 O valor da multa de que trata este artigo
será fixada no regulamento desta lei, sendo o mínimo
de R$7.000,00 (sete mil reais) e o máximo de
R$SO.OOO.OOO,OO (cinqüenta milhões de reais).

§ 3Q A aplicação das penas previstas neste arti
go não isenta o agente de outras sanções administra
tivas e penais previstas na Lei nº 9.605, de 12 de feve
reiro de 1998, e em outras normas específicas que
tratem da matéria, nem da responsabilidade civil pe
las perdas e danos causados ao meio ambiente e ao
patrimônio público e privado.

Art. 26. A inobservância ao disposto nos arts.
15, 16, 17 e 19 será punida na forma da Lei n2 9.605,
de 1998, e seu regulamento.

CAPíTULO VI
Das Disposições Finais e Complementares

Art. 27. São responsáveis pelo cumprimento
desta lei:

I - a autoridade marítima, por intermédio de
suas organizações competentes, com as seguintes
atribuições:

a) fiscalizar navios, plataformas e suas instala
ções de apoio, e as cargas embarcadas, de natUn3za
nociva ou perigosa, autuando os infratores na esfera
de sua competência;

b) levantar dados e informações e apurar res
ponsabilidades sobre os incidentes com navios, pla
taformas e suas instalações de apoio que tenham
provocado danos ambientais;

c) encaminhar os dados, informações e resulta
dos de apuração de responsabilidades ao órgão fede
ral de meio ambiente, para avaliação dos danos ambi
entais e início das medidas judiciais cabíveis;

d) comunicar ao órgão regulador da indústria do
petróleo irregularidades encontradas durante a fisca
lização de navios, plataformas e suas instalações de
apoio, quando atinentes à indústria do petróleo;

11 - o órgão federal de meio ambiente, com as
seguintes atribuições:
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a) realizar o controle ambiental e a fiscalização
dos portos organizados, das instalações portuárias,
das cargas movimentadas, de natureza nociva ou pe
rigosa, e das plataformas e suas instalações de apo
io, quanto às exigências previstas no licenciamento
ambiental, autuando os infratores na esfera de sua
competência;

b) avaliar os danos ambientais causados por in
cidentes nos portos organizados, dutos, instalações
portuárias, navios, plataformas e suas instalações de
apoio;

c) encaminhar à Procuradoria-Geral da Repúbli
ca relatório circunstanciado sobre os incidentes cau
sadores de dano ambiental para a propositura das
medidas judiciais necessárias;

d) comunicar ao órgão regulador da indústria do
petróleo irregularidades encontradas durante a fisca
lização de navios, plataformas e suas instalações de
apoio, quando atinentes à indústria do petróleo;

111 - o órgão estadual de meio ambiente com as
seguintes competências:

a) realizar o controle ambiental e a fiscalização
dos portos organizados, instalações portuárias, esta
leiros, navios, plataformas e suas instalações de apo
io, avaliar os danos ambientais causados por inciden
tes ocorridos nessas unidades e elaborar relatório cir
cunstanciado, encaminhando-o ao órgão federal de
meio ambiente;

b) dar início, na alçada estadual, aos procedi
mentos judiciais cabíveis a cada caso;

c) comunicar ao órgão regulador da indústria
do petróleo irregularidades encontradas durante a
fiscalização de navios, plataformas e suas instala
ções de apoio, quando atinentes à indústria do petró
leo;

d) autuar os infratores na esfera de sua compe
tência;

IV - o órgão municipal de meio ambiente, com
as seguintes competências:

a) avaliar os danos ambientais causados por in
cidentes nas marinas, clubes náuticos e outros locais
e instalações similares, e elaborar relatório circuns
tanciado, encaminhando-) ao órgão estadual de meio
ambiente;

b) dar início, na alçada municipal, aos procedi
mentos judiciais cabíveis a cada caso;

c) autuar os infratores na esfera de sua compe
tência;

V - o órgão regulador da indústria do petróleo,
com as seguintes competências:

a) fiscalizar diretamente, ou mediante convênio,
as plataformas e suas instalações de apoio, os dutos
e as instalaçêies portuárias, no que diz respeito às ati
vidades de pesquisa, perfuração, produção, trata
mento, arma;~enamento e movimentação de petróleo
e seus derivados e gás natu ral;

b) levantaros dados e informações e apurar res
ponsabilidadt3S sobre incidentes operacionais que,
ocorridos em plataformas e suas instalações de apo
io, instalações portuárias ou dutos, tenham causado
danos ambientais;

c) encaminhar os dados, informações e resulta
dos da apuração de responsabilidades ao órgão fede
ral de meio ambiente;

d) comunicar à autoridade marítima e ao órgão
federal de meio ambiente as irregularidades encon
tradas durante a fiscalização de instalações portuári
as, dutos, plataformas e suas instalações de apoio;

e) autuar os infratores na esfera de sua compe
tência.

§ 12 A Procuradoria-Geral da República comuni
cará previamente aos ministérios públicos estaduais
a propositura de ações judiciais para que estes exer
çam as faculdades previstas no § 5º do art. 5º da Lei
n2 7.347, de 24 de julho de 1985, na redação dada
pelo art. 113 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990 (Código de Defesa do Consumidor).

§ 2º A negligência ou omissão dos órgãos pú
blicos na apuração de responsabilidades pelos inci
dentes e na aplicação das respectivas sanções lega
is implicará crime de responsabilidade de seus
agentes.

Art. 28. O órgão federal de meio ambiente, ouvi
da a autoridade marítima definirá a localização e os li
mites das árE~as ecologicamente sensíveis, que deve
rão constar das cartas náuticas nacionais.

Art. 29. Os planos de contingência estabelece
rão o nível dE~ coordenação e as atribuições dos diver
sos órgãos 13 instituições püblicas e privadas neles
envolvidas.

Parágrafo único. As autoridades a que se refe
rem os inciscls XXI, XXII, XXIII e XXIV do art. 2º desta
lei atuarão de forma integrada, nos termos do regula
mento.

Art. 30, O alijamento em águas sob jurisdição
nacional deverá obedecer as condições previstas na
Convenção sobre Prevenção da Poluição Marinha por
Alijamento de Resíduos e Outras Matérias, de 1972,
promulgada pelo Decreto n2 87.566, de 16 de setem
bro de 1982, e suas alterações.
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Art. 31. Os portos organizados, as instalações
portuárias e as plataformas já em operação terão os
seguintes prazos para se adaptarem ao que dis
põem os arts. 5,º-, 6º- e 79.:

I - trezentos e sessenta dias a partir da data
de publicação desta lei, para elaborar e submeter à
aprovação do órgão federal de meio ambiente o es
tudo técnico e o manual de procedimento interno a
que se referem, respectivamente, o § 12 do art. 52 e
o art. 6º-;

11 - até cinco anos, após a aprovação a que
se refere o inciso I deste artigo, para colocar em
funcionamento as instalações e os meios destina
dos ao recebimento e tratamento dos diversos tipos
de resíduos e ao controle da poluição, previstos no
art. 52, incluindo o pessoal adequado para ope
rá-los;

111- cento e oitenta dias a partir da data de pu
blicação desta lei, para apresentar ao órgão ambien
tai competente os planos de emergência individuais
a que se referem o caput do art. 79,.

Art. 32. Os valores arrecadados com a amplia
ção das multas previstas nesta lei serão destinados
aos órgãos que as aplicarem, no âmbito de suas
competências.

Art. 33. O Poder Executivo regulamentará esta
lei, no que couber, no prazo de trezentos e sessenta
dias da data de' sua publicação.

Art. 34. Esta lei entra em vigor noventa dias da
data de sua publicação.

Art. 35. Revogam-se a Lei n9. 5.357, de 17 de
novembro de '1967, e o § 4º- do art. 14 da Lei nº
6.938, de 31 dEI agosto de 1981.

Senado Federal, 13 de março de 2000. - Se
nador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

Do Sr. Deputado Odelmo Leão, Líder do
PPB, nos seguintes termos:

OFíCIO N9, 76/00

Brasília, 14 de março de 2000

Senhor Pre"lidente,

Tenho a IlUnra de indicar a Vossa Excelência
pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, os Depu
tados Roberto Balestra, Pastor Amarildo e Enivaldo
Ribeiro como Titulares, e o Deputado Cleonâncio
Fonseca como Suplente, para integrarem a Comissão
Especial, destinada a apreciar e proferir parecer ao
Projeto de Lei n2 2.186, de 1996, do Senhor Depu
tado Eduardo Jorge, Fernando Gabeira e outros,

que "Dispõe sobre a substituição progressiva da
produção e da comercialização de produtos que
contenham asbesto/amianto, e dá outras providên
cias".

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Líder do PPB

Publique-se.
Em 15-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Senhor Deputado Valdemar Costa Neto,
Líder do Bloco PUPSL, nos seguintes termos:

OF/N2 86/00 - BP

Brasília, 15 de março de 2000

Senhor Presidente,
Indico a V. Exª, como Vice-Líderes do Bloco

PUPSL, os seguintes Deputados:

Marcos Cintra
Bispo Rodrigues
Lincoln Portela
Cabo Júlio

Sendo o que se apresenta para o momento,
sirvo-me do ensejo para renovar a V. Ex!! meus pro
testos de elevada estima e distinta consideração. 
Deputado Valdemar Costa Neto, Líder do Bloco
PUPSL.

Defiro. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral.
Em 15-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Iram Saraiva, Presidente do Tribunal
de Contas da União, nos seguintes termos:

AVISO N9. 593-SGS-TCU

Brasília - DF, 9 de março de 2000

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para conheci
mento, cópia da Decisão número 117/2000, adotada
pelo Tribunal de Contas da União na Sessão Ordiná
ria do Plenário de 12-3-2000, bem como dos respec
tivos Relatório e Voto que a fundamentam (TC nll

525.224/97-1).

Atenciosamente, - Iram Saraiva, Presidente.

À Comissão de Fiscalização Financei
ra e Controle. (RICO, art. 32, inciso VIII, alí
nea b). Publique-se.

Em 15-3-2000. - Michel Temer, Presi
dente.
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ACORDÃON' 029/2000· TCU· PLENARlO

DECISÃO W 117 12Qoo· TCU •PLENÁRIO

1 Processo TC n' 525224197·] (d 08 volumes)
2 Classe de Assunto. V•Relatório de Auditoria
3 Responsáveis José Reis Pere1l'a, Matias Augusto de Oliveua Mato~ Lem Borges Pires Nonal
Francisco Brito da Silva, Leonardo Rodrigues Sales, José Rodngues de Ohverra, Maria dos Remédi
Cruz V3Z da Costa, Silvia Maria de Oliveira Brandão, Osvaldo de Carvalho Neves e Roberto Alves ,
Oliveira
4 Entidade Prefeitura Mumcipal de Teresma· Piauí
5 Relator Ministro Humberto Guimarães Souto
6 Representante do Ministério Público' não atuou
7 Unidade Técnica SecexJPI
8. Decisão' OTnllunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, Decide

8.1 determinar à SecexIPI que promova a audiência dos Prefeitos Mumcipais de Teresina OI

exercícios de 1996/1997, para que apresentem, no âmbito de sua gestão, justifieauvas acerca da e1evaçã
na fase Iicitatória, das quantidades de produtos adquiridos pela Prefeitura mediante as tomadas de preço
apontadas neste processo, mstauradas para dar cumpnmento ao Convênio n' 452194, celebrado com
antiga Fundação de AssistênCIA ao Estudante para atendimento do programa de merenda eseolar;

82 detenninar aPrefeitura Muruclpal de Teresma, no Estallo do Piaui que, quando da reaüzação e
certames que envolvam recursos federais, observe atentamente os teImOS da Lei n' 8666/93, co
alterações, espeCIalmente quanto aos seguintes aspectos'

8.2 1 exame e aprovação, pela assessoria juridica, de cada minuta de edital de licitação a so
processada (art 38, mClso VI, parágrafo único),

82.2. indicação clara eobjetiva, nos editais de licitação, dos locais, horários ecódigos de acesso de
meios de comumcação à dIstância em que poderão se obtidas Informações e esclarecunentos relatlVos
licit1ção e às condições de atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento do objeto (art 41
inciso VIII),

8.23 observànCla dos pnncíplos da igualdade, legalidade, publicidade e vinculação ao instrument
convocatório, abstendo-se de efetuar aumentos nas quantidades de produtos a serem adquiridos após
instauração do certame, sem que o edital tenha sido divulgado pela mesma forma que se deu o text
ori~nal ereaberto oprazo inicialmente estabelectdo (art 3' dc oart 21, §4~,

824 vedação, nos atos convocatório, de cláusulas econdIções que restrinjam ou frustrem ocarát
competitivo do certame (art. 3', § I', inciso Q,

8.2.5 observància do valor estimado da contratação nas SItuações de d~pensa de hcitação (art. 2'
inciso 11),

8.2 6. limitação da documentação exigida na fase de habilitação, sendo vedado requerer documente
que extrapolem as disposições da Lei(arts 27 a31),

827 processamento da licitação, particulmnente quanto à abertura dos envelopes contendo a
propostas dos concorrentes habilitados, que só pode ocorrer após transcorrido opr3ZO de julgamento de
recursos ou tendo havido adesistência expressa do licitante (art. 43, III);

828 prazos mínimos até ore.::ebimento das propostas ou da realização do evento (art 21, §2'),
8.29 prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de SelVÍço· FGTS" (art. 2Ç

inciso IV), e
82la hipóteses previstas para os casos de dISpensa emexigIbl!ídade de Iicitaçio (arts 24 e25)
83. Encaminhar cópia da presente Decisão, bem como do Acónlio, Relatório eVoto correspondente

an Sr Tranvanvan da Silva Feitosa, Procurador da República no Estado do Piauí, SignatáriO de solicitaçà
inserta ilOs autos
9, Ata n' 0812000 - Plenmo

10 Data da Sessão 01/03/2000 - Ordinária
11. EspeCificação do quorum:

11.1 Ministros presentes' Iram Saraiva (Presidente), Humbelto ~uimarães Souto (Relator), ~~~
Campelo, Adylson Motta, W~ton Alencar Rodrigues, Guilherme Palmeira eoMímstro·SubslItuto Llne.

Magalhães da Rocha

1 Pro,"'" Te n' S2S 224191·1 (cI 08 volum,,)
2 Classe de Assunto V - Relatano de Auditoria
3 Responsave1S loSIJ R.c.!s PetetrA. M:ltIU Augusto de OhVtu"1 MatOl, Lem Borges P11'6 Nonal
FranCISCO Bnlo da Silva, Leonardo Rodngu" Sal", Jo,e Rodrigu" d. OlíVCll'l, Mui. do, RemédI.
CIlI2 VU da COIU, SdVl. MIn. de Oliveira Brandio, Osvaldo de Cuvalho Nevo • Roberto Al... ,
Ohvcnl
4 Entidade Prerbf>.U'll. MUWClpaJ de: Teresina - PillÚ
S Relator. MnustrD Humberto Gutmaries Souto
6 Representante de Mim!teno Púbheo nJo atuou
7 Umdade Tccnica. SCC<XIPI
8 Acórdão

VISTOS, relatados e dJJcundo! o presente procesw relativo a aud1toria ra.lízada r
Prefeitura MutUClpBl de: Tert51D1, no Emdo do P1au~ abarcando as areu de convêmos, acordos e ajuste!

Comtdcrando que a equlpc de audltona detectou v1riu D1has relac10111du 1 execuçlo t

converuo n8 4521941FAE, no penodo de 19961t997, celebrado com FAE pua o ItenduncDto do progran
de alunentaçio e3CClar, especificamente: qullltO b bettaÇÕC5 reahndas para cumpnmento do ajuste,

Connderaru:lo que os rcsponsá.Yel.S foram ouVIdos em authin0t. mu nla conseguiram. co
NUJustifcauVü. elidir todts as irregularidades apontadas,

Comiderando que sobresSAI dos autos a quettlo relanva ao aumento no llUlntrtatlVo de
produtO' .lImenuOlO' 'PÓ' • mstaur&Çlo das tomadaJ de prrÇOl correspondentes, que Iliniira
acrescimos de 73,95% a 386,390.4,

Connderaodo que, conwante OS 6llt05, a lnc1usio de condições exceUlVU nu tornadu t
preços nOs 10197, 1U97 e 28!97, alo b'Ouxe efmvo prejuízo à compent1VÍdade dOI certames,

Acordanl o. MinIstros do Tribunal de Con.... da UlUlo, reumdos em S,,1Io Plcniria, em
8 1 ('om fundamento no an }O, IX. da Lei nf! 8443/92, apbcar aos Srs José lleísp~ Lei

Borge, Pu" NOllllO, FrllllCISCO Brito da SU.a, Leonardo Rodngucs Sales c Io.6 Rodnguca de Ollveir:
mdMdualmente. a. MUlti. prevll1a no art 58, mCllO m. dI. mesma. Let n' 8 443192, no valor de as 5 000,0
(cinco ou! 'eIIJ), fixondo.lhcs o prazo da lS (qumzc) dw, • contar d. notlfiuçlo, pua comprovarcn
perante o Tnbunal (art 165. lRC1SO m, almea "aMido Regunento IntemoJTCU), o recollúmemo das dMdI
101 cofres do Tesouro NaciOnal, atualizadas monrtmamente I. punr do dta seaumtc ao témuno do pru
estabeleado ate a data do efetrvo recoUnrnento, na forma da.leglSllÇio vigente, c

g~ auton,.,./ d"de logo. no, termos do ut. 28, inciSO n. da Lct n" 8.443/92, • cobrançajudlC:lI1 das
dMdu. caso nio seja atendIda .. notdicaç!o
9. Ata n' 0812000 - Pltnáno

lO Dat&d1Seuio 01/0312000-Ordmim
11 Espeafiçaçio d::. quorwn:

11 1 Mimstro.s prcseotes lram SU'llVl (plC&ldente), Humberto GubmrI•• Souto ~lalor), Valm.
CompeIo, Adylson Motta, Wallon Alcne&r Rodngu". Gwlhomu:Palmeira e o Miníotro-SubSlltUtOLinooI
M&goIbits da RochlS.

GRUPO Il- CLASSE V- PLENÁRIo
Te o' 525.224/97·1 (d08 .olumes)
NATUREZA RdatonodcAudttona
ENTIDADE Pedellu,," MunICIpal de Tmauu. 1'11ul
RESPONSÁVEIS' LeI11 Borges Pues Nonato e outroI

EMENTA Re1atáno de audttona. keu de conv6niOl. acordos
aJustes Irn:gulandadts dlvmu na execução do CODY!ruo ceItbrai
com. anbga FAE pua o atendunmto do prognana da alimentaç:
escolar AudJ:êDaI. dos responsiVC1S JUItlfieattvu~ de un
todu u falhas <ktCtWlas. Multa. Dctamin&9lIes ElloamtnlwncnlO

AdoIO, como re1atóno, a instroçlo de fls 3011310, elaborada pelo Senhor Dltetor c
DIVlllo Técmca. rla Seee:xIPl, vub'"

"Em t«Jme Rdalóno de AudllorilJ ,fttiWJJia ju1f1o à Pr~f"tura MunICipal tk T.u/1Ulh
mu ár~(Ud. ctJm.ltl~.acordoJ CQ}Ultu.1IM urtrIM tIa/.hcuão PlrJUtrlD n8 JPS/97-TCU-P1llt6rlo. f/I
tq:ITOIIOU DPlano dR A.uthtorliJ nJallvo no 2-UINGtr'« d~ J991.

2 iÀ3 CU/l'lpnmmto ao Dupacho do R«/aror. Exm- Sr M11fÚtro HwnfHrto SollJo (/11J3
uta Unidad, Têc.'1lcoprocld," li audJincuzprivta das n.rpcuuâwl.rporml'io dosOjldos d.jls. J34/18

3 Através da mtnudml~ IMtnlr;Q4 d,jú 1881JOO, o Sr Anmor duta SECEXJPI Q1UJ/úo
,OdM ()1 '"M a/J4)1'lÜUIM "as T'UJ'lCtiwu mulriltd41. llni:h âJ1fthl/do rpu tUJlISdficiIJiwu tlprunlrat!r.
~/os dqudlnur (j/s 0/1351 - VOLUME 1'1/) foram ttm parir, fnmjlcIsuu para mOlll/icar
""IltIiIm...Oon:flno/ aprwo no RrlQlorla d. JludJtano (fls. 01167 • 7JlUI) NUSlI",/ida. a S.
/"jOnrtlJJttl propiJr8~a

3.1 aplicada Q01 Srs JMi R~1s PUltra. S,cntarlo MlmJclpal ih EduC4fiio c Cu/hlm ti
:'''t'/tltura MllJftc'paf di Tuuina. fJUI! homologou tU To1ftlUlJu tk Pnço.J d, ,,~ 01/96, 01196, 04191.
IJS196 , 06196. F.~mu:úco Brito da Silva. Pru/únll da CoMinão Ex,CUhva do PrtY[rama Escolar a
TllYi'.J/ntI. qu~ an"u nlU Tomadas de PrtÇ03 ne.r 01196, 02196. 0J/96. 04196. 05/96, 06196. /M7, 11197
28197, lAonardo Roárigua Saiu, JfJ#mbro da Comumo Ex.culhvz do Prozrama tk MU1ÚC/pllfJmç4
Escoiord~ Tert$ina. que. atuou fta.r To1ltlll1m d. Pnçm ft'i' 01196. 02196. 03196. O41P6, OJl9d ~ 06196,
J01é Rodnguu ih OJlvrlm. mmlbro da C01flJ31ão üteufnla tIo Prozr~1M M Mmlcipaluaçi10 &cola
tU T,mlna, qu~ aJuou nas TOMadas ck Pnças ne.r 01196. 02/96. 03196 (H196, 05196 e 06196. a ",ull.
Pr<YiJto no arl S8. in<:1IO lI. da LI1 n" 8 443192. clt o arl.220. /ncIIO U. Jo JI,gt_to lnunrotrCU.Iuv.
1JLflG a não ,llsdo, porpane. dos nfe1dM n.rpo1U~,dM nplJrtu irrtIgu1arú1mJu

a) ilUerçâo, no 0210 COftVOClJwrio t!IJs TolftOdtu th PnçM em~ atuou. de cOlJl/I;ik
ratriliwu {I/J caroÍllr comp,tlnvo dallcltação. no lJUIlC nj'u. (JM dlxwrtvttos d~ Ju:biJIlDçQiJ (ll1't.3·
ir, Inciso /, da [AI n" 8 666/93), ducumprindo. m ClJIU.ilfcla. opnllCÍplO átz lrtJnom!D, IuJja VÚIi.

quI tais c01ldlç4J1 rlStntivas Impollib,!lJQTmrf a ptP1lclP4~ dI Outrl2S Plpmos do MImIO rMU
(a,., J~ "ctJput " da il!f 11

8 8.666/93), COntO $IgU"

ao I} ai8lnc/tJ ck a/vara d, funcianammto dafinNl l/dto",. opedulo ptltz Preftlnua ""

a.:Jl proWJ aprusa dt po.uuir cãmmafrtgonfica ~m TnufM. d.praprlnlJlÜ do
/IcllaJU' ou da ti~ltu'.
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o 3) -.JI. 'Ultpilft""t/Q di:.m.14 Co,..,.dol tI. 't<Ú tI. p.s_jIiTÚiICQ. cOMprovou,.
SIm fButincilJ hã. no mmimo, ,,pua ~UtS muD,

bJ QCl'ÚdMM "'lf~dcparUdOlprtXiJdos~d4 Glt«!XO I tiM aditau fk
TIJIJI<IdM di P"f"I di n~ 001/96'. 1XJ2il16. 0114196. , dllI)4M 01 }WDiiMIN tI. T."",tI. ti. P/'#ÇM •
003196. por octU/k tI.~~ç/I.dH _ obJ- lÚlJ c.-..-s• ... qtUlu ImpllctmJJ
.....uM tiM Wl/DTW COIItNllJdM OI J'«t'CIIftINIll~ d 2"'-CO~ dlMlJ1lStraM (IS qwuIrc
_ (."65. i!r02~doü,.·8666193)
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2-'" Ld 1.6""3, ctJ1"QCleilQ./tI.fu.F ao procM/lMlltN /Iclualwio, ,.... viJltll/* os ~ruCl1lt0l Nl.

q~atiqulndu r_I...... ...111<_"" ""!«os """""""*'........ til RS J29 10/.00, ..
'0.-10 til fJT'fO' n' 001196. R.~ 259 685,82 10 '" pnç...'002196. RI 577 65/,60• •• lo.....
doJ"'O"" .·OO31l'6« RI 356 7017.18 "'fI"ÇO'n·0fW96:

til cxUlilleÚl ". fâ!ll1lYC'-'''' (U -.. ptJT11C/p0fM6 ... cmomu Ikllt1lÓr1o.
.."""-tI", 110 1_ b, ... !IIrlMtio"'TUtrlçó«s"Cll/'Il/"~_ EtJ/tJJIs.t-~
"elot porrlrloru ocracitfIM iIlM valo,. NIC~ IM~ IHa _/# tk 25"

,...,.,Jd4o".l!úlI.UllJJ,

,) t:dgIOC'lU follU .. flUe d. h<llnlltaç& IJ'" _ht.. lU "Ifile "",fi'" .'"
em 21431 dtr.Un -8 666IPJ.auMY

1.1)__.. tl< p6.UNir .. ..i.I.... "., ......... llpf'O/Wl.... ptD'I1o 1IftTI,. ti",

:i".,.,,~ a!J1MntíCll1J obJ.1o ti4r TtNMtIa.r tI. Ptwços 11 ':r (J{)J196. 006196 , 011191. PIai acDltu dNJ

tintintJtànOJ em nDlJtr dLll,cit411ul: ou do.tu tilUtar.

fi ,.,gd..,o. JHU'I' JHIT1Ielpar tI. /lCIIQç/Io (I."";" '" fJI'«ÇQ< di ,'.r 02/96. 0J/96, 04

05196. 0óI9ó • /1197') de q»e os l,dl4l11u "nl1U,,,"~U cotliutTtu1os .. S«rttaruJ AllOllcJp

de Admllfl&trtJçliD da Pnj.ilolm li, TB'UilKl. cOlldIção qw contrantl (J mt 21. J 2~ da ÚJ 8 666193.

32 opll-u. • Sr"L..IJIo'P' PI.... N...... S""",orla Aái""l4 do S«:n14rl4 Jofwok:IpoI ,

EtluClOÇ6o • CldN11J do l'rIftllurlJ M••kipol di T.._. q.. Aam.l.,.,. a T.-da ti, Pi'#ÇM.' Olll'

ti MU/hJ~ 1tO 411 58. incw lI, d4 dlDda úJ. c/c fJ lJTt. 110. IIrcho lI. tio R«ilNflltDI~ Lo

TeU. """" ,../11 ... os 1"'11/1$""" ap-.,,1tUiM jóm,. /nnifie....'u ,; .II,/la lÚlJ~

1Ipt»I/JJIJIu. COMIJ~ptzrtk:ult:f1'JMlluf1'tlV6tuctJlfCft'ft"'Wtr·

o) bIHrçi/<l, ...toC_ do l4JIiII<Úu '"l""fO' '" ,'0/196. di ct>NII~1Wlnt/•

tiO ctlrtÍlIr ~tltJvo tlD licltaç4a, no qwS~~ a tiocuMltflO de 1udH./itaçio (tlI't 38, § }e, [lfCtlO I to

L.. n' 8 66619J). dlsCWllfJ'l""". #lO co/UOiliiirlc'o• • prl'cipÚl .. lJ.....ht. htljo ""/ti fIlO /111 C<Wiiç4
r&fll'lhm: llf11pDUibílilou a parnciptJçlo ,. oulrlU arprAI'4J' tio lII«rMO 1\7"'" (art. JI!I, "ClIpllt". L« ,
8 6Ul9J). _._.

b) ocrJrc,""" .... fUlUIl/IIQáa d, j1Il'" dlU produ/o.e_udo ....., / di: EtiIkJI ti
toIII<1d. do_",.' 00ll96.ptN oetuIiJ. da .4JudiCQÇliollwmclt>gJ'Çio lÚlJ i_obi"" lÚlJe_
os qtUlUI~ -.IN ... ""I"", ".....,_ MHri.... o 25'" roo/m«
~1ft(J.$~IIMlu(Mt.g"l·,Z·.üi··&.'""Jr
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c) a sinuJçãD~ 110 ;,,,,, 6, .u.11I~.,. _"... ...rt. 6"5.II}-«;- tlt.

L,/ 1.666193, tl2racllJJZD fwla (J(J prtJCMimlllto /lcit4t0rlo. tDlllo Im \.",14 quI OI tlCT~1ft(JJ 1

, Dos rupDIfMivtIs rthtCUJlll1<1os .. /"", 31, ,,,,","'!oSr Fl'llJfC1Sc.Bn",tI.SllVl1I1111Ol1/1O TPn·OJ.

q>uln1/tI.dls tMiqJJlrltlilJ nJIIl",,,,... "" OU"""'M nos voloru c••Irtll4tios tI. ora"" di RI 32910/.00
tDnf4da tle pt"IIÇM li'" 001196:

ti) exinincIfI di f"""""/""""o lu 'IOpTUtIS jN1T1Jcipontu ti. ctrI/IIlI, Ilcl/l1/Ó,
1M~/tJII4àD Ih' ,,.,,. b•.. vf1'tUtk d4 ratrlç«D ao caràt". comp8ttiYa Inwrta no tdJIaJ. ba« CO!ltO]MI

}1MIIrli>rU IlCI'fIChII<U "'" w/Qnu COIttroJtMiM ... " __tom"- ..,.."/bol« til 2$" ".,..
JNli!ú/I.UllJ3.

.)fitp 40~1M1ftD liclMtOno Meonwtte da COIftrlltllçtÍO dirBa JD SEMUlPI~
J.,..,.I_to ti, giHro a}//OlIflÍcht (MtITÚ1 /MboI)'fimz lÚlJ 1J1pó,uuJ'T"VU/I1l ... 1... _ .... 9" ,
produto 1t~ ;. o ÚIIlco opto ti DtG1J.,. tlI MCaRuJa4a MIJU,u,.,rattvM, no IÍmbllo do Proznt"'" )/"..",
LcoJar. dl_ do plt a t:OIflratMo 1JÍJD foi crúulo pm'Il ul4 fim upl1lCifico~ ih,/onrfa que 1160 $,

aplle."'i"'o CMO" _ e...ntlar ... <lIU U. Ú1C!tC YlJJ. o 2$./""Uol, da lAl ft'~ 66&'93.

33 "l'1kMt1 lu Sr~ Morl4 t1<U RMMtiIos Cna Voz tI. CaI/I1, SI/VllI _ di Ollwl
llnuuJiIo. I tlDl Sn o.n.J/h tÚ C4rwll/to NrIU ~ RDbmo Alv&t • OIlvdra, 1ffGfÚJIT:IS da C011Jl.ul

P""",''''''o h Lictk>fik> .. ~r1' MlIJllcipal di AbIlIlis....#i<J tI. Pl#oJhJrtl loiInIlcipttl ,
Alhtln/nrQçlk>. IJ'" a.."."". ... T""""'" tk Pi'#ÇM n"s 10/97, 11197.28/97, M" COIOO .0 Sr. Mt1li.
A"""to tl« 0I1w1rrl AI_, SICffl4rl. MlUlictpal di Arbrr..LrlTtlç4tJ. 'JIIl AOlllOl.,.,. ... _'onoJ.
tOlfltUiM M pnços. Il ,"ullaprr.rind 110 drt.58. Incúo lI. da 1Ai ,,- 8 ,143192. elc o art 220. Inctto n. I.

l/qImn/() /.....onr:u. 4qJo vis'" 'JIIllU jlutif«:l11lwu "JII'U""",w 1"101 Tlfforltios~ ...
fo1'a.. rufle_ptmI .lJtiIros _11116 irrqult1rltimJ,,'

o) 1""'fÕO, n• • to ro""",/1/Óri. lÚlJ T""""'" tl< Pi'#ÇM tl< .... 11197 • 28/97, ,
_çÕG rul1'illwullb ..N!/tl' COftIJ1'l.fivo tI. Ilell4çiio. /lO lfIIe se1#.... ...tIDaI_"" dllubIIllI1Ç<
(.... J', § I', ;""w1 tia lA••' ~ 661i193). duamIpri.... ........~ OprlltCípl. tia-.'""
viI14 tpl~ ttJiI~ ratrltn.IIU Jmponlbiltlilrtmf ti panlclpaçâo IM f'JlIt7'U UIpf'alU tkJ~ ,.,.
(1JTt J'. "capoa" tI. Lei n' ~ 66&'9g). c"",..«pc.

..1)~_"'ura_allCilcN.. o"'lVfi"'llV,~dI_
fHpf/I.. IM T_ cvja c.>pacllit1dltk utoctlpl1l dlvo""~. /lO Mlttllll/1, /til~

.. protilno, iM/kaotlil .... tIúMIu/JIs , o......,.,ondl i brltJJhtdo.:

..1) tkchtntç80 ..".... di pouulr o ""IJI"U" lldl40k C/I1'J'N /so'1'tRAtJcos, OI

TtTUl...~.~..wkldo_ .DUT."""0 tiolol"ptUllUrf#1tJotlp<> "c",

D) _tItfcIa tl« J........._", .. __ JIf1'1k/pOJlla dllJc1lJ>Ç4o, __ tI.

rutrlçJB tIb Ci/lrá,.,. compcitl1ltJ etNItIild 110 J!IJk4I (1I:UttIJáM tNpreço$lII· 011191),

c) f:dIIttcI<U fill4l /IIff- '" 1ubII1taç& (to"""" di J'l'IfO' " JI197 o 28/97) lfII
-.p% .... tilIpasJçõot.- .... 117# 27 o31 tia Úl •.• B.661i19J, altlb«r·
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mínimo. tris veículos apropriados para a Mtr~ga nas #!Scolas destlnatartas dos gênvos alJmtntic.
p't'lctwis adquiridospol' l.tta /ici/tlção. cuJa capacuJmJf! não podt ser in/mor a 750 quilol. 110 CIUO
frango o ovo,

e 2) tkcloTação apresa ih que tlupãlt d~ câmarafrrgorifica Indica1ldo sua capacldad4
utoCag6M c o clUlul!Ça antl« é ,nsta/ada;

ptU1Jclpação 1'101prot:!!sSOS belJatonos

73. AdDMi.f. at~ porrtS)'tlto d.r lIormtJI constltuciorrais. ~m tJ]NcJal àqu,la contúJa no Qrd
mctla XXI. oguterpúblrco deve garanhr amau ampla parrrClpação no t:n'/amt licflatôrlo. nduzlndo
wgÜfclas tt.Crflcas e/(JU operaclo1UJú ao absol"lam",t~ tndJspen.sávtl para a €Ctcuç& túJ ob)f
licitado. d~fDnNJ a giV'tlntlr a pouJbilidade de partiCIpação daqueJu qutl tmham ca.pacilJlJlkpOlnw.
partJ eumpnro obJ~ro d~ Ikitaçào COM a segurança que o I"tnw.ute público 1W/JItT.

c.3) tkclaração t!:qJrI!JSa ih quI!. dupãe d~ wú:ulas apropnados para a enJrcga. a
glnrros a/mwrtíclos.

d) txlginCÚl, paro participar da I.cltoçiio, da quo os I,cllanlc tmlvl!S..m d....dame
ctJdastrados na Suntarza Murrlcipaf ch Admmutraçiio ciD. Preftltura de T~re.J'na, condição q
contrario o art. 22, § 2~ da Lo/8.666193;

H.
2981300);

tifdlVOdo do..rmbraçõc à Prtifdturo MUJllclpa/ do TI!7'I!SUlO (vItk i/.". XI - alm - j

tM;fs's.mtidooqu~dilpÕl!omt.3~ §1",IIlClSOl, tlakJn"a.666193, "~":

"Art. 3~ fomulis)
§ r E 'Náado QO~ agMtupúblicos'
/ -adm#tr. prnJl!!', Incizar ou tolerar. no.r atos Ih convocação. cláusulas ou cOlU1lçÕ«s qr

compromtlam. rutri1f}am oufrwt~m O ltu comtu ro1f1~hh11O t utab,l,çam pr6/n'hJclas OU dl.ltútçD,
11ft razão da I/llruralrd!1de, da SMtl ou domicílio dos lidtanta ou dtl quaIquu outra cJrcun.rtóJu:
impertinuue ou Irr~/evo.rtll! para" t!Jp,clfico objeto tlD conh'/J/D •

8 No fJUt! .r.1 nfuc QS /rngularldmia alwlwu IJtI tul1IIDlrq 1ID1 qlUl'lltllatiVoJpmúúu IfI
,diUús tU tomlll/JltI.p,<!ços./az..J~Mcutáno DJÍuzlr tu sepu'la e01Ulduações

J.S. encaminhDda cópia da Dtcisáo a SI1' prolalat1a, b~m como do Rt!/atóno e Voto qut
jiDuiDmmtoNJlf, ao Dr. Tranvanwzn da Silva Fmt01Q. Procurador diz Repúhlica no Estado do PilJuí, E

C1IIfIprlmtJll. 0.11"" 8.2 da Docirão n'Ol6l99-TCU·PltJtàrio (l'C n'525.2UI97./-oJ'"'lS0)

4. A proposlO opruenlada polo Sr. A.u....r guarda IIl1tonla com a a1UÍIlSo procod/da t
r-/ação aosfaJo~ abordados nas pnsM/U av/Mo cqJas jusnjiClltJwu apresentadas pelos rU]1olUtÍVt

M. f.1'tI1fI Juflci.....para tlldJr aquo/tU .t:O/TinciOS tipificadas COllfO IJI'IZ"" brfraçã. à no/'1llO logal. I

caJO pnsMlo à LoI n'8666193

S As Irregular/dada abordadas 110 pruente processo podem, a HOJ'IO wr. ser DgrupiJda

quanto à.rua naturaa, m rrb grupor. a IaM-.

5.l. lrrcgvJarióodu rcracioJlOLÚl3ll mtrlçlo a. CfJJ6m c,""p<1idw> di» Cll1aJrIlSlldtolório
n.ote gropo utttnam Insmdas as segutnJu 1n-qularJdt:da di.scri1tf.inmJar no iUm 3 1 (fls 30114) a.
11.2,0.3. d, ..l.f.

S.2. 1"~landades relaclontlllM a 1Ul"'~"", 11M IJlllUltilativos prr.ütM """' UJuds li

--. u p"'çor: ncl. grupo ..tarIom abrangidas OI "gulmc Irngulandadu ólScrlmInados no 11"
3.l (j/s 302/3)· b. c. d.

5.3. lrrcgvJondodas rtlaesonadar à colttrlllilf4. di""" fOM das lrlpDtntJ previstas l1It 11,
il"" 3.2 (fI,31H15); ..

6. Partl IIfdhor 1IÚUOIUoçiio quanlo tIf)J folU guadartJ qIUI deram suporu à proposta d
.pllcoçiio d. multo porparto do Sr. As....or (lI.... 9./ - j/J 2791300), pNmllo-m. apnsDltor o quadro
l'UIIJftO aJtgIllr;

8.1. Em qUI J'Ue Ifão tllf1Ja lido nglstrado qUtJ!quu a1tuaçào nos J11'Itços unltárü.
COIUJgruufO$ nas rupecl!wu propostlU dos IIcfttmru wnC~Dru. bml como qualquer tnd/do lo

sobTIpnço ms nlação ar colf.fft/ÜMtt3 cont1'll!lJÇÕB. I!Ifrendo quI! reslaJ'am~ nos tttlU.

acréscimos 1'101 quantiratlVOs (por produto) prevJ.stos nos tàltais d, IJcItação que. variaram de 7J,95
386.39"-

82. Ademais, ctJ1/.jorme abordado peJa ltJUip. tk auditoria, taLr acT'Úcimos 1UU qutI~
previstas N'sultaram "" 4WJftn1M g/oball nos WÚort.r COlfl1'tJt4doJ da on:11lft de RS 32910J,oo na TP I

OJI96. RI 259685.82"" TP n'02196, RS 377651.6000 TPn'03196eRSJ56U7,J8 na TP n'04l96.

83 Tal pfQC.!i",rl1llO. a nono \/U, .fi mDll1'Ou P1'tJUdic~1 à Admi"lnraçàD Mwnicipa/ "
razão do niio aproveJta:."ente doI b«uficios da economia de escala qu~ cD1tJlMlft~ .1fl'rilUtt alCll1lÇadc
CQm o daflnlção pncs.ta dos fJIlDJlUtollvos a JIr.... adquiridos quaMo da tlivulg~ão do IIbtol

8,4 Do ngJJIror quc. fJ/'ÓJ o publ/cllçãa do .tilla/, qua/qutr allOT.çõO qut ofou aftJnfOllaç4
das proPOlItJS. inclllSÍVz no tp.U!1 C01SCC1'7Uf li quamidadl1 dfJS itms a SInm adquiridos. imp/k6Tó If,

obrigação di d1wlgaçOo pt/a IftmNJforma que,e deu o ID:IO orlgiM!. CfJnf077M tJtaMJtce o art.2.
§4", da Lei n" 8 66619J. De fo1"lff(J cotrtrdna ruta cOlJlpromlllda a COl7Ipellção, ed~ o
pnnc]pios da lJOllomla l~ tL%pubUCldadL

85 É nwe :;entldo o f!lJtmrJimento t;On.nWstalfcl4do no Enuncl.ado de Súmula If" 177/J'Ct.

"!!!.l!!!!!:!!"

".. tkji1':ção p1"t!CWl e suflcIl:llte do obj,1a con.rtiJul r«gra IndzspDUávt1 da comp.tJçãG
ari mumo como prarS'..tpoJto do prnruJado tU tgualdat!e 111m os lldtan/e$, do qual • subndláno
pnnclpJO da publlcJdade, qu~ envolve o CD1IhltClmmrto. p810s coneornntu pottllfcl8ú. das CDMiç(;
bálu:lJS da hcJUJção. CD7fItituJnJio, na hipótue panrcular da licitação p(J1'Q compra, a quanrldaa

d_ondado UIIfO das cp..!ficoçÕ/!S mÍtll/llOJ e wenesalS à dafimçiio da ob}"o do progão •

:nD ::==~M~ iN=~~ti"" do.r ;:~ 1/19 Nio.-
10.1. A-á_ir, MO mIOU COTlSlgnado nos aulos qIUI/quer Indiao da so/nq»'oço em reloção à
co1lJrtJt~õU raultantes de taisproceiliMmtos admJ1futratiwJs
10.1 Anre tDi.J ~:onsttUl1çõu. t01TJ/l""1! d/fieil qualificar os aIos procedJlIIDJUJispraticados, MSf.

caiO up«:íjlco. como a/tammt, gravosos a ponto tk Justljicar uma possMI apllcaçdo de multa ao.
r&plInsávft!l.

10.3. Dtssa forllfO. por não VlSlumbl'(ll'tltOS nas Irregularidodas imputadas aos ruparrsávei
rnro.",c/""tUiH aprática d4 ato que tIUt/Ul ocasIonado dano til) Erário fl. não obstante cmaJt«emfOI c
aCD'to, forma/mt:Kte falando, da proposição do Sr.. masor. I!1Irenáo que este TnbulUll•.. nlaçiilJ ao.
rtferidas áefendanlc. OllmllIt/WlJ1ltJlI•• possa oplar polo cominho podag6g1cO {/ltl/l XI - flJ 298/30"

9.1 Do Inicia. mio rutom dúvrdos quanto à possibilida<k da llclloçiio do produlo - Alar
/zobo/ (ginero allmelltlcl. líplCO da ngiiio noráclUlO) - to1Ilo que suo aquiJlçiio foi Ilcllada JX
opol'lUn1dadadas Tomodu átl'roçosn"J 04196 (fI.J08- VOLUME/) 005196 (fi 132- VOLUMEl).

/0 À vista da! coruidNaçÕf!S uponas, manifuttrMe de acordo. em pane, com ti Sr. hleuc
(110m 9 I - j/J. 279/300), proponda a exc/usllo dos mui"'" alvitradas .", rsloção aos mt1lÚJrtJJ d
Comissãop~ (Í'7 Licllação da S«creuzna Municipal de .Admlnutração da Prrftltur/J MunldP'
da Tert.!lna: Sr" Maria dos Remiálu Cruz Vo: da Costo, ST. 0Jva1da d. eor..al/I. N..... Sr" s/I",
Mona do 01,....11'0 Brmdão o Sr. Robert. AIvu de 011""1",- que alUam'" nos T.1fIOdaJ do l'roçOJ n'
10/97. IJ197 o 28/97. b_ como 00 ST MatloJ A.ugusto d. Oll..,ro MaIos. Secrttárl. MunIcipal •
A.dmlnlStração, quo honlologou OI nferidoJ talttOda.r d. pnçor, por MmuJermOJ qIUI • tIIt/llmO a
portfclJ'O'llD nos rtifmrios cmames Ilcitatórios (TP's n"J 10/97. 1/197 e 28/97), resptClIvam..,. 1
(quI""o). 5 (CÚlCO) o /O (dez) Ifclto1llt.1. collJlllUf.se fator OIMllll1lI. em relaçiia lu irngu/aridalk
Imputadas aos 1MSm08, rW'eJ'Dltts à nstrlção ao CflTátu competitIVO dos menc1oruulos ]1I'OCl!dbftlltto
I.CJtaWnat

92 Tadavla, há d• .. ,....altor quO • nfet1da controJação Je deu pol' valor tnfmar (li
4.oo/Kg)' ao controlado em dacorrinclo dlu Tomoda.r tk Pnços n"J1J.4196 (lIS 4,/8IKg) o 05196 (R
4./5!Kg) Niío rUfanáo avldancuzda. portanlo, qlUliquOTJ1t'I!1uizo o. Enina Munlcrpo/ "" tkconincla a
n!meia contrataÇão dirara.

9.3. Em qut pes. lal cOllSlOroçiIo, ...wu/tmQJ quo o contralado (SENAUPl) llÕO foi crloo
para 6tcfim upcclfico. tkformIJ quI não ~ão apllcáwu ao CfJSQ as nomuu colftidar no an.24, /IId$
VO/, daLdn'8666193

8.6. No CQlO vmente. cons!atou.ale o acré.1cJmo de quantitativos no InJDWl1(J comprundJ,
,,,trll a puhlJcação dos editaIS de llcuação fi a conrraroção, roultando f!11f /avortClIMnto às erxpUSI
partlclpomc das 10llfOdas d. p,.."os n"J 0/196, 02196, 03196 e 04196. cu}u ....õu tk MI!fical/'
apruenradas pelO$ ruporuáwu, Confo17M Dnálin procedida pelo Sr. Assa.ror. não lograram ixlto e
~Jidlr tais cOIUtatações.

9 No quo tango à Irngularidaik mac/onado a co_çifo d/rtta I .... dlu JrJpitn
l'nv/mu l1It úI (vldoll"'" 3 2 - "e" -fi 305). I!S[ItCljIcalMllte no que se rtift" II oquillção d. gint>
allm..riclo (Mario lzobeI) porporlo da PrtifeJIlIrtJ Munlcrpo/ de Tl!IWlno,Junlo ao SENAI/PL rtpU1il1lU
atkquadas as '.,urnms .:omideroçôu:

IO(jlJ'J

2&197

NiD
~~1IMMtflIMfU =~t=lJ=:, ::::~ ~~1Ie tlM DJI96

RPMTI1'I ...4_"" .,.."ttltllWU fN'f:II~~_/tIIls" __.rh~
I:':':-""":t,-- ""' du -

~bmo A YU fi« I MMUrro .. e-tuio -A~ .. C!WUt' ottMf'«!UIk1 citn 10197. JIm. N4D.
OIlvcJra ~ i. 1.JdJtIçdo tis OVUlrWI/kJIIt$drios 21/91--'"ofUllmtndD tk P UTIPI

I-;:;~· 't-::;:.,.~àoro:=t:I=I::';::- ~K1 dlU ~:~ =Nlto
AbutId,.J~ E.JctHlJJ' II• ..,.(-ro ttDZ~ pmvlM MS' OjJJ6, DM6..
r",.bt/I .IMU.......-

-.n. ., IM.-sHO .. CMrtIuiD .&IIrlç6D ., CIII'rIM' eMlpllfdYO dos /0/91. ///!J7. Não
~IM Ow~ H Ud~ iÚI UlMlMrlldl6tM~ 21191
VauCtJ.n ~ MiJIflt:/p6/ lit

A~"J'UTII'J

~~ BrIM ~~ tlb"'I\t~:=~~ mIfIJMiUllO tún ::~. ~~~
MlI1Ilc1IM1_~ Em.mv M -A1llINIW IlOl: ~1'l:II fN"U1M lloJ" OS/95 06196
r...lu _íkljzâ.,_IJIIIJ.t~ 1M? 1/1P1

'",7

JtJJd RIiI P,!'aJTfl S«mtJl'r(J AiJl1Ú.:lplll d, ·htlrlvW1 IIIIJ ~1'tI.'" ct»flPllJI/'oJO tIM 0lI96. DJ196 NDiJ
EdMCflçluCIIJtu1'(fd.fMTJPI ~ltJlrlalkitillMes rJII96. DJI96

-A~Ull IW f/.lMtl0flW1t prnlIliJ, ltlJJ fJ6I'J6.
~UIU.~..~J.

71. EntMdo qu. o expressIVO mimtrO d, empruru qu~ acorreram aO.J re1TolMnciotuzdo
CD1QllflS lrcltalÓnos potk Se' co1Uu/eado COMO fator Qt~U!JJftf! mt nlação àsi~dadt,j ati1Uf1ltt.

â ratNçôo ao carátucomp«hhWJ diu IIcJtaçóu.

7.2. Nio oimante, as cagincrcu rutntllW contIdas no! ,ditais tU llelrações. como b~

IUlevfrDU o Sr. As.f~or. inibiram a amplfação do universo de /icitantes potlJ1.cÜllmsnte aptos •

1. No toeaJIte às i~larldada a/wlw:s à mtrlçiio ao antIer CtJIItJ1IIltlvD tl(Jj cntII..,
IldItu6rios. _""'o pet/.lllnt6 rnsaltar ~. d, acO/"d() Cf)11I DI irr/oT7NJÇÕu CQ1tItaJJtu "os auto.:
rqúlrDu-.t~ asI~UJtupart1CJpt%ÇÕU I!m N1~oà cada proculO ('CItatÓriO'
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afastando oPWlllÍVO, mannente quando não se observa aoco_de dolo, ou de qualquer OUlTll fOTTi

de favorecl!!Wllo ilicITo, permanecendo, todavia, as propostas de apIictu;ào de multa aos demt.
responsizveis (ilem 9.1 -1 aV- fls. 279/292), bem Como as demais proposições alvitradas [1!Jo ~

Assessor (ítem 9.1 -XI eXII-fls. 298/300).'
OSecretário de Controle EXD, em pmeer de fls. 3121313, assinalou que afIJha,

maior gravidMe obscrMlI no }XOCaSO fui aquela~ aos~ nas aquisí~ It ite:
COMla11tes das too1adss de pteÇIlS, que apttSenlm varieçaes de 73,9S a386~9% nas~
inicialmente~stas nos aros convooalórios.

Sobre ofato considerou que ni1 ficou evideociado 00 processo dIllo Erário, ~ qlX n1
houve alteração DOS preçol consignados nas~ dos licitantes~ bem como quaIqu
indício de sobrepreço em relação às con_, aJiando.se, aiOOa, àamência de apropri.lÇão ml
loeuple1!ção ou fraude.

Assim seOOo, concluiu sugm oarqui~ 00 vmeesso, COO\ dt\enninações
Ptefeitura deT_eoc:minhamenta de có}lia da delibel1çil aser \10m ao Sr. TmnvllMlll
Silva Feitosa. Procurador da RepUblica no EstaOO do Piaui, signatãrio da solicitação contida no VolU1l
VITI,

EoRelatório

VOTO

As falhas 3jXlnb~ Sm'PI no relatóriom~ à_ria reali7Jda na Prefcitut
Mmicipsl deT_ pttndcram-se, essencialmente, às licitações e00lI!IalIÇÕeS efelualas 00 i.mbito d
Convâ1io nO 452194, celebrado com aantiga FAE vim ao alclldin:lalln do programa de alimmçã
escolar.

A~MU as irregultri~ em três~ qr4Í! sejam: telttiçio ao em
OJI!l}lttÍtivo dos certrm dcrorrcme de exigências alheias àLti de~ eContmDs; auntelttO li:

quantitativos pmistos nos editais convocatórios econlraIaÇio direta san \R'Iisio em Lti,
AÍll!tJ1lÇâ.1, il cargo 00 assem da Secex, elllà~ ltSlmm jUSIÍficm alguD

~ mas que~ inegularidades que emejl1ll aapli~ de lllll1ta amOI tespOllSivéi
ODírdor de Divisão Tétnica,~oflio mais gtavc vtrifiClk> 00~, ou !tia, oa*im
00 voI\1l1lc das aquisições~ a~ dos~~ Im 1san\iJ sugerida, mcll\

tOnSidm!.o oonvenialte excluir os memhros da~ pellll8IleIIl.e de liei. eoSr. Matit
Augusto de Oliveira Matos, Sccrctíno Municipal de AdminiItração que hootologou H tonIadH de~
n'! 101'97,11197 eWn,Jáquea~, nos editais, de cliusulas _VISao. competitivo 00
~ falha atribulda aos~ Ji) trouxe \1l1l efcIívo prejuízo às competições. OSecretíril
de Cootrolc Extm, concluiOOo que n*J hooveal.ma valom das JroPOSlIS 0Cs Ilei_ Clll

_ oos produtos adquiridos em maior voblne,~ pdo uq.JiVZlllallll do~m
~ de deIcnninaIiies rorrtIÍ'r.lSàPrcfcitma.

Em que j'tSe oposicionamento do titular dt W4~, oomo oasseu qIlJ

instruiu ojmSSO, que OI~eU violmm aLei q_ rr.aolvnn lMtaI' aquantidade 00p.00lll}Xld0s sem a~ dai medidas exigidas.
OprincipallSf«lO ala' obseMOO diz • aW1 uâlcia de planejMlO 00.

&.iminístBdores para CODlfOI~ allmrotot Ora, se dtgjavam um r.:m _vai_lo do prop<
deJllcttllda escolar, porqucnán obseMram aqum••- da~00s~~C
_ all1!O nos~ fa, • ~~ riJ jImifict ofato, mesmo pcrque li

majtnÇÕtS do objeto se~ nas virias~ de pmflS _ pela Seaeuria. Ademais. s
~vel modificar aq~antidade prevista ínicialmclle, jXlqlleril foi efetuada a~ do edi
cmtosCSptllílSdetenninm na Leinof,666I93 pari sua divulgação?

Creio sa inconceblvel que, após instaurado oprocedimento, aAdministr&lio deci
simplesmaue transfomur oobjeto scn dar nenhuma oponunidade as outras emprtsIS do talllO que n
fa1iarn parte da lici~. Supõc-se que essas firmas, tomando oonhtcimento que aMunicipalid&
pre!Clldia adquirir volume bem maior de produtos se interessariam em particip1fda.e, até meml

ofeteeel' um jrtÇO inferior.
Sobre aJDBltria, pennitOil1C repIOOuzlr oentendimento llWlifestalkl pela Prof Vera Lúc

M_ D'AviIa, iJ TflIl!S PolêmiOO5 sobreLl~ eConlIatos, MalIteiros Editores, W. 184118
trazido àcoIaçio pdo ARessor da Secex, que tran.mvo aseguir:

"",a toda -iu.. Mo poderá haver a1t~ de quantidade de objtto para maU (
para mm, na!l1Ie licitalória.

Os acréscimos esupressões são cabíveis MS limites estipuladas 110 §lOdo art, 65 da L
nO 8.666/93, após acontratação, ou s~a, ~ otérmino do proeedimento lidtotório. ÂIIJ!J dlss

IflIDlquer procedimento que viseamodifiea;ào quantitaliw: do objeto éabsolutamenJe nuJc.

.,',..• " ·,'" • ""11 "" "."., ' "11 ''' ''1 ..".u.h."..

Ademais, aprópri4 compeliçàll delroria tk ocorrer, j!J que sempre rtSlarÍll diMiJa ,
terem podido acudir (/Q chomamtnto da Iici/ilfão mais .111, I/Ul se s_em capam de ~ettCt

lIIIliores wntagelISaAdmi1ristroção, tendo em vi.m1 aquanliftcação do objeto pos!Q em lidta;ão.•
Está claro~ esse procedilllCllO~~ a1én de mgrcdir vários~

da Lei n° 8.666193, por exemplo, 05 rts, 14; 15, ~ 'rIU; 21, ~ 4°; 40, íOOso 1e41, feriu ol!inclPJ
romtituciooal da immia eos JllÍDCÍPOSm~dos tO aI!. rda mesmaUi nO 8.666193 Qegalidad.
moralidade. IXIblicidade evinrolação ao instrutnc1to convomo),

DiIlle _, coomo com a~ de multa qerida pelo Assessor, COOl a_
8(IeSellIada pelo Diretor de _ Técnica no qoo se • oos mrmlxos da comi. pcrn!Wl!le Ó

licitação e/ll Sr. Smetãrio M1mici~ de Adnrlnistraçio nsponsável pcla l'mool_ das tooladas d
fIC\U rfs 1rJ97, 11197 c28197,~ que reaIm!llle se vi~mnbra que não OOUVC um eftlivo rnjlÚ1.O ~

ct:tames Cllll. ailWio, rts atos ronvocalórios, de exigências excessivas.
Srm fICÍ11Í7IJ da Jrnrmçil de muha MlS demais~veis já ano\ados neie~

amsidero netCSSário, ainda, promover aaOOiincil dos prefeitos lDUllicipais de TR _ c

e.ureicios de 19%'1997,~ daoconênciados fatos, sobre 05~nas quanti_dosJllXlult
coostalles dos _ das tmnadas de preços~ 005 aulc4, teOOo tlli vista smm os mesmo
~cis~_ doCOllV&lio,

Por fim, atalho. awgestio rdaliva aexpedição de~ comtiVlS áPIeftitur
Municipll der••ea~dt6s.188I300,

Ante oCllXlsto, Voto no _ de que oTribunal !ilote aDecim eoAR q'3

mnao ao desoortioo DcslcPI_o.

ToC.U, Sala das Sessões Miníslro Luci!no BnOOio Al~de Sooza, ml 01 00 lIl!ÇO &

2COO.

'I
i



Março de 2000
DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 16 10959

AVISO N!2 621-SGS-TCU
Brasília - DF, 9 de março de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci

mento, cópia da Decisão número 118/2000, adotada
pelo Tribunal de Contas da União na Sessão Ordiná
ria do Plenário de 1º-3-2000, bem como dos respecti
vos Relatório e Voto que a fundamentam (TC nº

014.137/99-2).
Atenciosamente, - Iram Saraiva, Presidente.

À Comissão de Fiscalização Financei
ra e Controle. (RICO, art. 32, inciso VIII, alí
nea b). publique-se.

Em 15-3-2000. - Michel Temer, Presi-

dente.

DECISÃON' 11B /2000· TCU· PLENÁRIO

I.Processo nO: TC 014.137199-2
2.Classe de ASS\IIlto. V- Relatório de Auditoria
3. R;esponsável: Maria Teresa Bonatto de Castro - Secretária· Executiva do Mimsléno do Esporte edo
Tunsmo
4. ~gão: Subsecretaria de Planejamento, Orçamento eAdministração do MInistério do Esporte e
Tunsmo
5.ReIator. Min. Humberto Guimarães Saulo
6.Representante do Ministério Público: Or. Lucas Rocba Furtado
7.Unidade Técnica: 41 SECEX
8.Decisão: OT~bunal Pleno, diante das tazões expostas pelo Relator, DECIDE'

8.!. detemunar àSecretaria,Executiva do Ministério do Esporte edo Tunsmo que. em futuros ajust
o~~rve o.art..48, caput e § J., do Decreto 93.872186, de maneira que a celebração de convênius s.
uliílzada tão·so para aexecução de serviços de interesse recíproco desse Ministério edo ente convenilll
e não para acontmtaçiio de prestação de serviços, bem como observe o art. 116 da Lei 8.666193 q
submete acelebração de convênio àaprovação prévia do competente plano de trabalho' '

8.2. dete~ à ~u~~taria de Planejamento. Orçamento e AdministraÇã~ do Ministério
Esporte eTunsmo que ~Ja a comprovação da regularidade relativa àSeguridade Social nos casos
contratação de obra, sernço ou fornecimento com dispensa ou inexigibilidade de licitação conforr
estabelece o art. 195, § 3°, Al1 Constituição Federal e entendimento finnado por este Tribunal
DecisfiolTCU n' 705/94·Ple"ârio;

8:3. determinar à Secretaria Federal de Controle que, nas próximas contas da Subsetretnria
Planejamento, Orçamento eAdministração do Ministério do Esporte edo Turismo relativas aos exereíci
de 1999 e2000, faça constar informações sobre a prestação de contas de cada evento realizado pc
FUNPAR, e~ cumprimento ao Convênio MET/n.' 05199, sobretudo quanto à compatibilidade d
despesas tealizadas com os valores de mercado; e

8.4:?~t~ aj~ta~ dos presentes autos às contas da Subsecretaria de Planejamento, Orçamen
eAdministração do Ministeno do Esporteedo Turismo relativa ao exereício de 1999.
9. Ata nl 0812000 - Plenário

10. Data da Sessão: 0110312000 - Ordinária
11. Especificação do quorum:

11.1. Ministros presentes: l!am Saraiva (presidente), Humberto Guimalàes ~n no (Rclator), Vallt
CllllIpelo, Adylson Molla, Walton Alencar ROOrigues, Guilherme Palmeira, MillisIro-Subs\i\ll
Lincoln Magalhães da Rocha.

GRUPO ll· CLASSE V•Plenário
Te n° 014.137/99·2
NAnJREZA: Relatório de Auditoria
ÓRGÃO: Subsecretaria de Planejamento, Orçamento eAdministraçi
do Ministério do Esporte eTurismo
RESPONSÀVEL: Maria Teresa Bonatto de Caslro- Secretária·
Executiva do M'mistério do Esporte eTurismo

EMENTA: Relatório de Auditoria. Análise dos contratos
_toria celebrados pelo órgão, Exame dos aspectos concemen'
alicitaçõesecontratos eda observância àdispo~~fj ['JOSlante do 9
do ar!. 19. Da lei nO 9.692198. Ausência de documentaçào'relativE
regularidade com aSeguridade Social para acontratação de servi
com ilispensa de licitação. Determinação. Juntada às contas
entidade.

Em exame Relatório de Auditoria realizada na Subsecretaria de Planejamento, Orçamer:
eAdministração para análise dos contratos de consultoria celemS, envolvendo oexame das questõ
relativas às licitações t: contratos eobservânciaàdispo~ção constante do art19, ~ )0, da Lei nO 9.692~

que prevê que os serviços de consultoria somente podetão ser co_os para execução de atividades q
comprovadamentenão possam ser lksempenbadasJlOr servidores da Administraçào Federal.

Ascgujr, transcrevo orelatório produzido pelo Analist.a responsâvel pela mtoria, cu
parecer foi atatado 1\& íntegra no âmbito dart SECEX:

"Esta Auditoria orí~nou.se de U1IUl sugestão da Com~são Místa de Planos, Orçamen!
Públicos eF~calização do Congresso Naâ01Ull, incorporada ao Plano de Auditoria do 2° semestre/:
deste Tribunal. De acordo com oMemorlJlldo-Circular/SAUD1 nO 21/99, aexpectativa daquela Com~sl

éade que os trabalhos realizados pelo TribullaI sobre ofelllQ elII questão possibilitem, em especil
idenlificar os contra/os firmadas por órgàos eenlilÚllit.! tk1~ Pliblica Federal !

desacordo com odisposto no§3° do arfigo 19 da Lei n' 9.692198 (LOOI99), in wrbis:

"Ar/.19. NãopoderàoserdestinlldosreCU11flSptnlJlnlllttadupm.1tí111l:
IaIX- (omiJs~)

§1'. (omiJsis)
§2°•(o/llissis)
§3'•Os serviços de consultoria somente seroo C01t1mm [Jl11tI s.t!CllÇão de aJividllc

que comprovadamente IIÕO possam ser desempenhados por servidores da AdminiSlTação Federal, "(sicl

J.2 Omencionado mellUlrando enfatiza ainda anecessidade de as equipes de auditor
encarregadas dos trabalhos verificarem ocumprimenta do citado dispositivo legaI, além dos aspect,
, ncementesalicitações econtratos de que trata aLei n' 8.666/93 com suas alterações posteriores.

I~~!
~=I/ _ !'''~~uro~~

1.3 Adesignação da Auditoria se deu mediQll/e aPonaria n° 8, de 19110/99. Esta estabeleCl
Gperíodo para arealização dp trabalho de 191JO/99 a04111/99, sendo aelapa de p!(]fIljamento co
duração de I dia útil, de execuc' :dias úteisede elaboração do relatório de 5dias Úleis.
1.4 Na fase prelimll:(I. ,,11 Auditoria, alentou-se para os ajustes que se enquadravam r.
seguintespossibilidades:



10960 Quinta-feira 16 DVUuODAC~~RADOSDEPUTADOS Março de 2000

1II ................... - ......~
111~ ..,.••• I I - - HJ.- ,..~. - ..... J1NII'IfA> •

~ --...,_....:
. t) _,.,..JI*tII-ftIrIt*:*, ...............".---HritIm
...JW-",.... ..~.-.....",.,.._.r,Io/lfl.....~
COIlIoobJItM .....

1.5 UIlIIoooo« _ ,.,. 1*tl HÜI;Io doi Ij_ [Jrlae/pDI_ o SUFl~,
trl11UiJÇlkJ COHHE, /tt4 JIfI"Iwl ......... .,_« ...,..., ..,.,~14 6rP liIftIm
...... di J""'IroI........ • ll1H.~ ao grup<J -I (01Jtraf <Ú.~.o. corr.nm). C01Il wli
S1Ip#rlor o RI 20 000.00. olJ).trvmIdo. por ""/o da d.ICrIçl1.. rdtNiflcl11' o' d'IPtros rtolizatiM cc
COlUlJllorlo.

1.6 CotUlatariJ1fl-03l.' IOllMnJt trls CljlttlU qw SI IFtqNtJtiram ltDS sr~~J MlCf'ltm J

porligrofo 1-1 SlJo.lu C_·tJtOl n'. 03/99. 07199. Convlnio n'05199

1 7 Cabt ""olfor q... ° órgOO awillodo for cricIIo Ioó "".... no", ....... por 1NIo ,
PorttviO/MET n' 1. tit 5/3/99. A cnoçlkJ do Mnbtlrio Il1tIt1Jll.. ; rtWtl. (MP n' J.795. d. //1/99) E
rGI40 disJo, a obrangfncfa da auditon.a Si Tfsrnn,iu aplnas ~ ImO de 1999

11· DOS A.Jl.!STES

2.1 CONTR.~TO N' 0J/99 - !'rocIUO n'58000 000007I991MET (fi. JJ 031)

COIlfr%do' ContpOlJiuo di l".fonnánco ti<> Panmo - CELEPAR.

OIJjtto· prullJÇdo di .""IÇI>f d••'!fi1nndtIco poro o ,lo/Joroç4o • •lIIrtga d. "'" p/4m,
/IifontfotuoçIJ• ... IJII' ut6 /rV,rldo OcrllJÇdo di J1 (o...) JHO}ftOJ dItt1To dOJ JlgubollJ por67Mtro
_'10 tit "1fra-utru1llro; [lf'O,ltlo tit JUVIfOJ • prq}tlO d. JlJttnIfU op//cotIwJJ

Dota ti<> _lMtlll'O' OI 06 99

VigiltClo' .lO (trlnlo) dios o porlir da OSJlna/lJJ"tl da controlo

VaIor: RS 93 050.00

~nt"f/lo 1.<gtJl o contrOloçlSo lO dIIl.rolJ~ di /icltDçl1o co.. bm. "" ..
24. """",.xn; da 1.<. 8 M6I9.4 (para a prlJlDç/1O di strViÇN dll~t:aa [lUJoojlll'/drco tlt dlrtll
pIlIJllco 1111171'0. por ór""" ou ,n</dad«, IJII' '''''grttr< o AtltaitliIITaç6tJ Nb/ica, crtodor para - fi
'lI/IOclflco). R<aI_,. o CONrtUçllD posSUI os roqulnJtn J'I'tlo d/spt>utz dlllcrlllÇ/Jo. Já 'I'" .."ato,
__ 11f1'tTmlt, do Adotutiltroçlla Nblrca (orl 6~ Xl. da ú, 8.66619.l) • posSUI COIIfO objMD
prultlç/1o tit urv/fM tit l"",.rJtIco, conjonn. Es/atUlO 6jL 15

22 CONn-tlV N' 7199 -1'rtIc_.'$UH.HH1I9f-71 (J&. .l2. $1)

Contratado, (hllteaUCa 1ft/emocional Ltda.

Objtlo prestoçllo ÓIl ,.,.iço. ''l''Cialiwdoo d. cOImIIIDn. PIO <ir•• dt 'llgtnlJaria. co.

corpo /,;crr!co de ~1tp1tMm:u da contratada. 111m como tk outros prOfiniOMlS, cama arquil6rc
'ct",OllUI'as, ambl,,,ta/h/as ,. projJSSIOMts na órlO tlt lUTlllftO , I!cofUrlnto, Jlnão todos ti, ",..,.,1 #111{;

, MtlÚ corpo I.mlco OtImi1fi.rtralJYO para su1n,tliDT rn .stuiJol e lrtt1HJJhtu na 6Jaboraç/1o tk F'C'"
Iknlcos dt '1fg<1IhonJI _ p-qJ'IOS" ,.aotitpori'. no árlo di Mu",., up..!ficados no prol'" bdslc
bnf. 00l'IO Ifa rllDiUquaçlIo de- prol',i» de ,.nharUJparti_na pra.,-DIIfaS

Jllglnc,o. 90 (."""nl.) dias a partir do sua lUJ.ntllUt'a.

JlmOI': RS 117 D22.oo

F....dinn<nJaçlJa l'gaI Conwll-artlgo 2.l. 1. o, diz lei 1f'8 61W9.l

r.17lID MítiwJ prtNTO//oçt/o da _iglnclOpor ....s 6IJ (_..nlo) dias

Vm'" RS 28.712.00

2 3 CONVt.NIO N' 05199 - Pr..u.o n'58 000 000352199-59 (j/s 54 a 71)

C"""'IfIIf/' FlIlfàoçilo da U"'"....rdoiú F,d..-al do PQ/YIfld para o D.mrvolvl_ G

Clancl.. da r.....l."". da Cultura- FT1NPAR.

0/;/110 .JIi1N/",,, c_roçlSo """"" para o dI,,_lvIminto. tJlfáll.rr. .lahoroçtJ.
hHpla1'fJ0ç6o, ~lVfCJam'1tto. acomponlst:mlntD , monf/D1'tIIIN1IIo tú pI"OJttos tic1fiCDl. cl.1Itf/fctJ
._ifXn.j1IlOnC,lrtn. ClI!Jll,atu .rocÚlis• • poro o mportIIltJflilllcz> , _ronol dos aç/!<' • kil&
M Colflltl EJ:«:uttwJ dar COllmno7"~$do V C,IIUMTlD ÓD n.lC()briJwtt1tto do BrlUtI. i1Utltu!áo p4J

D.CTlIO di 15 di abril th 1l'99. poro a rta/1UJÇ1kJ doJ "fIII"'tr .","'as Já aprCNOdas pilo rlj'm<
em..UI:

/- F.irad#. Hmt1JOVlr.

/l- 1/llPÚJllf"flkJ. rUltnJroçllo di obras arrisJICOS'_''''.. /riJlóricos • artutIctJ.t
lI] - CIttmI4 li" CCJlfM~tmflrlO.

nr· F,rras. f..zpOJlç/leJ t s"""""" .. no 1lraJII. Ex1IrJOI.
JI- CnDfdtJ M HOMI'Paps;
n - EdJçIJo tV CD's , ót tmos, WVUlaz, 11fctII'tU .1lWtM, çujos r,mas s,,1Io tk}t1fido

1"10 C_III Eu_.
VlI- "AIarcoJ: das 500 iJiIt()J" nos ,Itados;
VIl/- "S~lIfDltt,doDncobn""ltttJ

JIIglncÚl OlHO 042001.

Vaior: 111 1 173 000. DO

Ill- DA ANAÍLlSE

j J Canlra/ou-se lIpCnas uma mtpropnedod~ no prOCUSD rejerent, ao C01!trtliD n· JI9
(CELEPARj. qUI i o mulnour no pt'OC...o d. docwn'lIlaç4o r<latrva à r<gulorldadt COJ!I a &lJllridoo
Social para a conrrataçlJo tU nrviço c()m dJsptma tk fJcltaçiIo. O Trlbll1ll11 jd SI prl»t1l1tcitnl sobN ISS

falholld D,·mã.· ". 705/9-1-Pl...",0

.. b) a obngaIDriod4tk .. apr.nntaçlJa da _ntoç4o TIj'.rlda na all..a ",," .....
r"I.,Jva ã li<glIrirlodc Social] i trpIICÓYJlllgIIoi"''''t "'" "",os do """,..açlSo di obra, '''''1fO O
.fimtocr...n,o co.. diJpe..o mt ~gibilidathÓIl /lcrloçl1o '0: W· do di'J'DSIo no § .l' da orl 19.5 da CI
citado "

.l2 NoC_ n' 7199 (GtOl'cmCO). obJlrvoll-l' q... MlllIIllfll'nOI dois 1icit(lff/u. qwmdo
art 22. § 3'. § 7~ do 1.<1.'8666193 crlgt. no=0" CO>rVit•• a IrlItlnt:ÚI ÓIl no .,11lhrto ....proptJlIO
wilu/tU O TrtbJUttlijã s, prommcíoJ/, Im áillrnlU oplN'hulldIJths. !Ohn o a.rnnlo. COMO por IUmp/O nD.

iJ«cl.llI. n', 56192 - 2" Cà--. - Ala 5192: 98/95 - Plert<ltio - AIO n' 9195: 132196 - PI.- - Ar
12196 No l.âloçiJo ... _/1kJ. <IfIendemos fUI ho_14tUfi>tóna tit'NllfDf/lo. Já flI'I. aIi... da COlII'iJ'
CIncO 'llIpr'O_ do """o. lJowI a pulJlit:oç/JO do _ato no SIJturo tit DmJ/zoçIJo Ehlrl1llka a
Coorpras. C_- S1DEC. cotifor- Irrformo. a órglkJ lujl• .l7/.l8. ESlUisl'''''' 1ICJI7flIJli=do1"/
IN/MARE If' 3. M 20102197. foi crlatla com a j1no/idod. di a~r. P'OCrono/lzar • a>opIlor
d"",lgaçlSo d< cornprtU , """"DJoç/iu r...llzod<u pila Adrni'lillroçlkJ P.1>J.co F.duoJ ... JtHlo p<ruDi..,. duso t:alU/dlramo.s 'I'" Ifllo lJowI prtj.lzo do colffJ'lllllvltiadt nul. COlO

.l 3 NDI tlt...is q/lUtu. n46 palIO .ncontrados falhas rtl"""'l" 'I'" ......cu.... ...10f"
et»uIMraçw

3.4 C.... rtlllÇ/Jo ao dupoJlo tIO § 3' do artigo 19 da 1.<IIf' 9.692198 (LDOI99). cltodo lO

"...dgrafo I I dato "i01Ó1'lo, cabe IUlall'" o carindo, no quadro do },linlllino. ÓIl _ ............

l;cnlCO 'J[JCCktliMdo partf • atkqlJOdo ~nto dtzI DlrlbodçiJI. d. sua COfIfPl.lndo, "",i
1Jp«~ifiCl11ftl1tt' HO UIIJInJ.cinw1flll de polftictU til M~.WWJltl-;ltfuto tlD IU1'lPItO ~ de pI_j-.mtc
COOf'ÓIllOÇ<lo. "'f'II"'Ido • owli/4<;lJo di PIQl//JJ • Pro"._ M Inc.lIIiwJ 00 r... _. /toja _/JúJ •
,..cmJl crfar6D áD 1tIJIfWirlo e SWl pn&6rla ,str1Itu1'a de cargos. ctm/Dr7IM jIs 33 c j2. moJIUtijft:4 I

ClI.braçlJa '*' ContrtJlO n' 7/99

1 5 o órp jlmIiolIwnlOll « COfttroçlkJ co", o CELEi'AR (CO/ftl'OW n' .l/99) pila ltICUridad.
da autlllCj(/ M _ plDlfO de bifonnática no MinistJrkJ Trmo-n tk s,rv{ço complDO fW Ul8'
projllJio1ftlts 1'fHCiD/1ziJIJos ptII'il o IIU da,lrVOivimntlo. Em rQI/Jo dino. 1!1JI'1WÚmOl ttDlXÍ'IMJ (
Ct»ltrataçlIo

3 6 ~ ... C_ n' 5199...ltbrado COlIf a FUNPAR poro o o ..
trahalhas Ilft/dOJ QO V C,ntllf6rlo do Ducobrl."nlO do _11•• órtlkJ jlUlijlco. o __ ti<
(JjU$/e CCHftG _lido ti. lIftIlhar solução tlJa1J/. da aLrt'1tCia • a/gJIM probllWIM 1tO AlbsUt4no, CôIWO

rlRnt. cr/4<;lJo do AIEl' (/_lroI99). utrUI/Jf'DÇiIo do MlnlJtirlo ...fos. Inicial. utrlIllrtl m/IfIotIo d<
cargos c~; ImpouJlJllldath tit diIponlbUIzoç/lo di utrlllllrO IIIcmtlrlo para (
MU""'*"_ dos prqjllOl 500 onor. pt'ICtlI'iIdotl dt InltlOloPu. moGJ1/drlo, lIIÓf......
~_.ncor... " l,gat'lflllJlt:a. c_dlpls.roo!_para o _ th Ilctloç/Ju'l'"
..riam llIUSIórtGs paNJ c.ll/I..tl<'~1 M pI"oo1. c.- ti""""". =Iioru odntiHiItroIf>tcu ,
cfNUUlliJl'IJ. , paNJ _a .. _rlal .. CO/UlOIfO • f'II'IItOI'I/tI.: __lItelo th plSloaI qualifICado por'
onalis••~a .jlsca1/zDç&> das proJ"os. ,1IIr< OJIQ'O' (fi. 52)

.l ó I A_.. a Comlli Ex...,,,,, do Programo COIf/O COlO! aptnos dois t;cnlCOl por<
tmall10t a vilJbllldoM dos pt"OJIUU. co1f!onnl l1'ifDnfllJÇlxJ obIuJa In loco, J11Íml!ro bmificw7tl.~ pan

DI'n<Úr o dnttaIfda ""'li"" O MlnlstMo. duml' dlSlas tiijicltldotit•• opta. pilo c.l.braçl1o diJ •
colftll1J/o

.3 6.2 EIIIntdtmDS t:oIIIO INC'IJáritl a medulato~ haja vista "d,manda M SU'IIÇtJS aúrln
t tJ imiabJlulotic dtz cOIIIratQÇOO dt 1I01IOJ slrvldonJ. pois lralHI tk um pragrD1ltlJ co", prtUO '"
para olírllO/no (2110412001)

J.63 É 11WpOI'ftI1rJ~ .Ia/ilJflar a omplJtuek do (6)"0 tIb coK\'l7lio. p.la sua tlIscriçOO na clmmt
pri..tlra do~ (fi 60). _ i pos.rwl úi<nt1fIcar os dudobr_nt'" dos ""/tios ali ...nclontl<k
li<gundo a ltIbcIàwlda Últlco diz ciátuuia prllflliro, 'nt. dudol1rtttollnItJJ ssrllo fottos RI p/mto.f ,
tro&ttlhoJ uplCffico.o. ,loborotiol th confonrtldodt .... cado ...nIO cOlUlant. no c1áJmda prim<lr
dÓI tÚ OMtroI tMjJlJIdos /H/o CDl'ltltl ~CUllVO JHua fonttt:t. .I011W11tC COM a pt'.pm~60 tMuU pl/1!lJl
di trabalho ~ o o.corru da~ Jos rMNO$ IIrlÍ pouíwl tmId avoilaçlSo mau _lalltadtJ. o qr
podora Slr/trio na~tIoM do aná/lJI dos próxilNU cawas da ÓI'g{Iopor ...10 M 11UJ'Ifilo

J 6 -I JnfoniHaJrro< qlll ali o _"'1110 niIo lJowI prulllÇ/Jo di coNOS do rtClll'S'Já líbtratio
FUNPAR (OI n' 5#. ,m/lIdiJ •., 14/10/99 • RS 586.500.00 -.fi. 7J)••..00 q... o prazo para u:
'P"utaçlJa aiIfda nilo IXplrOl/.

TV· 1M PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

o) Mlmntne b s..IJncr<taria d. PI_mntlJfo. OrçaJn.nlo • Admutlstr"f/lo do M1nistir.
th Esport• • rlUUIIfO 'I'" exilo a C01tIfJ'tflJOÇilo tio r<piorldad< TllaInJa 6 ~JlIridath Sacia! "'" COI{

di clJIIO'atoçilo dt oItnt. SI"'~O ou [o""cl_Q co.. dupcnso ou 1_/glhUidotit d. lteiloçlla. cOl!fon>
ISlaMllel o art 195. § J~ dtJ. COIUtinJiç40 F,àlraJ e ,nu1tdiJINnfo jInrIDdo por 611' TrJbJ4ttJ1 r
DtcrslJo/TCU If' 70.5I9-1-PI.ndno (l1<.,.l I).

li) 4UlfJrlU a}UttlaJa dtn (Altcn às co7J1tU r..,~ctfwu, tI. aeordo COM o art 194. li, t:i

R-r1",I»lb lmlf'7tOlTCU"

o Or. Lucos RocilI Furtado, 1'ro<:utIdor-Gm. <lI1 I!<lIdimento i soliciw;lo por mú
formullda. nwUfestoo.ee llOI .....nta tmnos:

• rrat.... di R<loJórlo th Alldltorio r<altmdo ltO M1nlsllrlo do Espart, • rurIJ.... n
plrlodo d. 19/1011999 a 4I1l/lfi99. abj.llVI»Ido 0"""'" dos _os" cOlUUllOrur c,14brados pli
ÓrFo

FDt'QItt oudbodos dali COII/I'tJtOI , 10Il convlnla. A lI>útktdI ricnlCO. fiila a IlIfálllt d<
I'I/trldol O}IIII", o Jl6flado dos aUl.. .u <0111011 rtsplC1lvaJ do MEl: ..... pr,J.uo tia

M/I,.",JIlt'M;M6r:::=os tItIIDI' INsta 1'rot:JIrtJdDrJa ann o r. dupacho de V Era. solic11fJ1fdo

pramnteI_ do JIOI"IlII/ ..lt'C0 dos q....ll)<. lrOItJdtJJ no JIIlotórl•••obr.tudo a qlW .. rtj<r<
COIlb'aloçiJo da FllNI'AR_._ro (fi 80)

No qw DIINt .... _tralOI c<l.bradas co", a COlIIf"IIÚI'O th IrrfOl7l4állca do PartIItÓ
CELEPAR. a GtOlámúco 1-wnaI LIdo, """.... 0 OIfdliJI proc.dJda ptla 6'SECEX

QuaIftJ> ao c_ finnodo co.. • Fulfdoçila do UnlYlr.idad. do ptJrIJItÓ para
dlJ~1fVOIvim'If/O da Cll1tC1G. da T.cnoIogza ~ da Cultura - FUNPAR. ttmDJ o StgrJml' tl aduzir.

1'riltt.lNUtt.ntt. a /IalJIrtJ(/ do ajlUt. tido .. tnq_a ptrflll'-llI' ntl moáaJidaa
corrvimo wz IJW UJ/ obj,to. .Mbora fa!Z~ndo r~frril1Cfa à cooptroçdo ";1Ua lt1ttn tM nfI.s. lido s



Março de 2000 DUUuO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 16 10961

caractmza como serviços tk iltltrtssu rtcfprocos do MEl' t da FUNPAR. como aig~ o arl 48. capu
do Decrtto 93 872186 OI 'mtTess,s, nlllt caso, silo, a nOlSo s,ltIlr, co1'l1raponos" à pr~staç40 tk
S,rvIÇOS naJlzada p«/a FUNP.AR. ao MET corrupom:h a colttrapnstaçllo do METo qUI comute n
IIbfraçlJo tU recursosfmane<lras parafaurfac. às tUIpISI" da FUNPAR, segunda wn crollOgrama <
Ms.",bolso fa.ado ,,,, um Plano d, Trabalho.

P01' ,sla r~o. a 1tlItIIrna do r,ftrido ajuste _lhor " mquadrana C011W C01f/ralo. IfC

I".,.os dtJ art. 48, parágrafo IÓllco, do Dler'lo 93 872186-
P,lo seu obj,to, traJa·s' tú WN 1JWto di co1f1rato ih con.sultoria «J1f'nt~ IUVlçe

ticnIcos, \lU que 'Vua ao "desrnvolvJllflllto, cmaJllt, elaboraç40, unplantaç/lo. g,rtnciaMmr.
ocompanllatMnro , monltoramtnto ih projetos técnicos. cltntlj1COI, Ico1J6lftlcos, ji1fJtl1JCelros, culturais
soclau. • para o nrport. logírtlca • optrac/alltll das aç/Ju • d.cIslJts dtJ Comlll Ex'r:ulivD d,
COml1H01'tlç61S do V C,1tI,wro do Ducobrutt«mo do Brasil", com vit!m a "aUzaçdo dos ev,1Itos qz.
......0110 (ClcilUlÚa Prim..ra,jl. 61)

M,SMO SI S, vI'lIl! a I!rI1t.1Uie o ajustl! m foco como convlnlo, WrlfiCQMSI

dtscumpri",,",o da """,,o disposta 110 § 1.· da arl. 116 da Ltl 8.6MI93, pois qUI a cII.braç60 ,
cO!lVlnlo P'",vpII. a préYla aprowu;lIo t/IJ,p/aJIO tU trabalho ptla COllVln.nt" mquanto, na p'tstnl
eMo. DI pltm<n d, trabalho corrupc.nd,"t,1. tKn nmJtU ptlCtuDt1M SlrUJIN atNld e/aborad<n I"J
FUNPAR após a conll'araçdo.

E1f1bora O D«crdo qUI ílUtiJIIlu O Comill Ex,cutivo das C01fttmoraç~ do fi' C,lftr1UUl
do D~scobrl1"'nJo do BrtlI/l no dlftblto do Ml1tislirJo do &portl , Turismo leja tk 15/4/1999,
Iniciai"'" para o CWIlPl'lm,nJo das all'lbuiç/Ju 1]1" Ih.[oram cOnl<lldas, ..gundo a Ata tU R.ullllJa àsfl
52153, COnrtÇOU 'OI 14/7/1999, ttnda sida SUSCItadO o contalo com a FUNPAR .01161711999 (fls. 56/57)
tUcld,da sua contraJaçl1o .m 221711999 (fi. 58) NOI.... nwa última Ala qu' a naJurt:a cOflfratuol a
ajusl'" reVllo. quaNia ••Ia se regírtro. "COlUltitraNio a avallaçlJa tU qUI a FUNPAR aprtnnta Ind<:
aI cond/Ç6lS para pral«r os,uWçtn di que o MEl' e o Comltl Ex,cutlVO lNc.I.rUam.. .. .. (grifo ltOJJO

d, _IraqUI mia ctmf/guroda a contrataç/Ja tU pr."a;lJo d, strviças ao MEl:
bssa/I'·SI aInda qUI. a dllIOIIf11fDÇilo do ajust, CQ1tfO co7fVinro nlJo lranslffUda a su

rtalUrua fJW ~ tU ClJlI11'afo.

Á I",,,,a da aluthda Alalll!o dllrb dWldas quanto à .ruujic.lncla tU recursos malulals
hlDfttmor da MElpara dar cabo das atrlbulçlJu IJUIllrt foram ca1!fiadas ptla Prtsldlncra da Rtpúbllct
mullanIl! o Dcallo dI 1511/1999, COM v/stM.às ComIMoraçiJt!8 dos 500 anos do wcobrimMIO ti

Brasil, o qu•• a IItISSO \IIr, tUlItOlUlra a Imptriosa ",c",ldad. da thse<ntrolaa;ilo das a1Mdaths I, p<
COlUlguilft,. da contrmQÇlJo dos SIrvlçOS a ,leu aI/,.,1tlIS.

.fqutla altura talIIbim .. aJIIflglO'QWJ a ""'nela na adtJçlJo d, pnwullncias, lt1,do "
vIsla a grmod' quanlldad, tU IVInlas a ""01 rtal/zadtJs I o reduzido prazo para ~á·los, algun
I'MO Inicio pnvula para o m's tU aflOJta di 1999

Fincada a 1ft1IU1'aa contratual da ajllStt, a 1Mculldad, impenosa da desClntrallzaç40 dll
atividades , a co1!figuroçlJa do ""',cla na controtaç/Ja, mia 'nfr'nJar a quMllIo da I,galidath d
contrataçllo da FUNPAR ptlo MEr, SIm proctdlmtnto licllal6rio

N60 SI ..riflca na art U da LtI8.66619J hlpoles. qu.paua amparar, In ClUU, a dIsptlU
dallcitaçtlo

A IIICU.rtdatk da c01fJ1'aJaç40 n40 l~ cOMI/IU/,," hipótue dI dlspmsa. A urginc/a s
/undtzm,nJa a contrtltaç/kJ dirtta qumtdo SI. ct1Tt1Cl,riza COIftO l1MTg'ItCÚJ no atendbttm10 de ,lhJaÇl1
quI. possa "ocasionar prejuúo ou comprom"" a s,guronça tÚ pcsoas, obnu. ,J,rv/ços. ,qulpalfUntos
DUtI'OS M11I pJibUcos ou partlcularts ", IIOS /l.rmDS do /ncuo IV do m'ltCio"ado artigo. o qui n40 s

amolda 00pres::;,~oFUNPAR uma Fundaçllo d, Apolo. reconhlclda ptla uf8.9JlJI94. podn'~l' I

cogitar da comrolaçilo d;r~ta com basl PIO fncLro XIII do mtnclonado artigo, no entll1l10 I! fk wr qUI:
objtto poctJKldo com o MET 1140 11 rlfere à ptsquisa, '11$1110, deself'JOll'lmenro mmlucwnal 0,
ret:Uplraç(Jo locial do pruo, dI 11ID1MU'D qw 1f6o 16o all!ndldJ:u as condlçbts necessárias para •

d1rptIUQ da !icllaç60 ISIISQ hlpót,s,.

Ccnvim analisar, ainda, a porllhf/ldod~ de ,"quadrar a co",traJaç40 dJTlta 11M lo<
clJMO /upÓlIst cU inc.gibllldade de licüaçbo, PlOJ l,rmoJ do art 25. n. da !ti 8666193. Ulo i
cOnl1'alar;ào de :lcrv.ços IlcnJcos com 'mprtta dltclf/07a d, nolorla l!'plcwllZQÇ4o

IJDm ih lItr qUI os SIrvlços preltados pilo FUNP.4R (jl. 60, ClmauJa Priwulra) s
pauí1leU d, lU c01l.rtcluadln como SIrvJÇOS tlcnJcOl profisrlOMfs uplclalizodos, conforme (] dlrpo.
no art, 1J d4 /Ai 8 666193. VG' que SI tra/Q1ft, flUUIIOOM. tU ISlUdos tkmcos. conndtorla, tUnssor
~'lICÚJ1Mnlo tk 11TVIçor, nsttnll'ClÇ60 de obriU Marli

.A. conformoçlJo do~ Iln/iços como st!rV/Ç()S tit:nJcos pro}hsfona/.s lido i nzficJrnt~ JXo
jusliflcar a 1...lgibllidad, dt I,Clloç/lo A singularidade dtJ s""lço (sI'gJliar/dad, oh}.hwJ) , a n01<»
up«cfa/lZaçao do cOl11ratado (slrrgularldadt subjltiva) silo, Imnbim. C01fd,ç6Q Mces.rd1'las para ltl1JJo

Pod~u admllir a 8lngularldodt dD 1r1'VIÇO (s.lngulat'uiodt ObJtIlWJ), antI a rllm:útcJa
I!mprltndimlnto , a divtrs,datH de e<JI1'Ilos qUI! o integra, ttnt/o Im vISta a lttcuJrdadt de projlsnolfl
liafJcos capacitados em dtm-sos áreaJ', como propaganda, adlrtlnlllrQçM, engtlt1torlD. Ilff(]ntflÍllca I!
Sob"mals, n60 SI duvida da conwlflil'JCia di os ""'n/OS "rem cOOl'dlnadDl- ttOIe-Je qw o AfET 11

dhp6e de "cut':loI Jnunanos , IMtuials mdic/~lf/unem para CtXJt'tMnat' cu tlfhls relativas aos divtrs
n>rnJos-' WUCllloeiM por uma 'lÍPUca cnJuúzti" prlvlltgkmdo a !uumonla, a JIU,graçlJo 1!1Ilr1! I!lu

C01Iludo, ,,00 I!nctHtl1'tmtOl nos tnltOl I!lem,ntos 11!flc1,1fIu para qUI s, pana ava/tar
notória tsptcuzJuaçtlo da FUNP.A.R. SabtmM aplrta.r qw SI lTala til U1IfJ2 Fwtdaçbo pnvada. scmJl
lucratIVOS, ligada à Unlwr.r/rJatk do ParaM, voftaJapara o tks,1IVOIvimemo da clIlICflz, do I,cnololll
da cultura. qUt s60 obJellVar compat/Vlil COM o oh]"o COlJlT'alado

N60 há como avalIar. '" Caril, os "qulsltos da notÓl'la ~cJa1.zoçi1o da FUNPA
prtvlslos na § 1· da ort 25, da LII 8666193, sobrttudo In[",r .. "o "" trobalho , mencral
INilJcutWltmtlflt o",ais ad,quado àpI"'1lJ laJtrf~O do obJtta cio contraIO"

MCS1IfO:l1 S, viu oportu1taJlUlfI, o verificar UI.., requisitos. rUfaria IMb"rvada a "'g
estabellc/da no arl. 26 da Ú. 8.666193, 'lUt nfl'tr, nos ctU06 d, iMXIgIbllldaik de liciraçdo,
jUltiflCaçiJo. a ratJfJcaç60 e a pubI1ClJÇ40 tia dtcis&o, C01ftO condlçbes de tflcáJ:la dos atol

No qUI cone,r", oos valor do contraro. SO,"lntC dlSpOMo~sedos plOJlOS dI trabalho •
cada ""1110 I tia.f T'lqMcltVat pl't8taç6e1 til COlfllU i qUI .rI poderia awzlJtl1' a ma compatibtlldad, com
".,rcado

Dltmtt tMsla JilUDÇllo. CIIIJfPU T'lconhtcn' qUI a cO/flrotaçllo da FUNPAR ptlo ME
C01UJlll11'flo 1'180 Si vi,rJll1ffbr" até aqui. Indfclas dt ma-Jé. dI ckmo di! dinheiros, "60 seguIu. como cllVl
a l,gLrlaç60 qJlt"gula a tfU1tirta, d, IIf(VJllra que cahtm dtt,rmmaç3t1 ao MEl'sobn o aslJllllo

r,Mo t'" vúta qUI! o MET, CtNftO Órgdo c,,,,rraJ do COPffltl Eut:lS1WO das C01fltmOraçb
do V Ct7lt,narlo do DlscobrJ1lw1tlo do Bran/, 11m sido r,pr"mrado 1IOS conrratos qUI cIltbrou. orapt
Sub.r"r"drlo d, PlanlJam~1t'o, Orçamt",to , AdJnlnbtra;60 (j/s 31. 48 I SI), ora ptJ~ Stcr,tár
ExeCUllWJ (fi. 67), ,nt,,,dl1llOl quI as dttlrml1faç~s di,,, TrlbUMI dtwz s" mcaltt/tWJda a aulondat.
hlerárqu.ca sup<rlor, q.. i oprtsldtnt. dtJ rqtrldtJ ComlJ,.

lISO posto, manlftsta-se tlU "'P"'.rtnJanll do Mlnistirlo PiUJJJco eM QCOTdo c~·",

proposla cOllSlgnadtJ ptla Unldadt TiC7llca àsfls. 78179, salvo quanto ao dtsnnatJrlo da d""""lnaçd
qUI. sug'rlmos SlJa o prelfd~n" dtJ COlttill E:aculilJD das Comotoroçõu do V CI1"rnárlo ,
DaCObrl1M1flO do Brasil, acrucrndo-u qUI'

a).. d.I"..ln, à ...nc101IOda I1IIIOridadt, nos jiauros o/"'IU, a abrmoántla dtJ art 4
Cl1pUl , § J ~ do 1Ãcrlto 9J 871186. d, IJIrmt/ra qNI a cel,brtJÇ80 '* convimos 8~ja ull/amia tlJo-só paz
Q ,ncuç40 tk snvlçOJ di mllNSU I'tcíproca do ColN!t' t do IPI" co1fVtmado. t PJlJo para Q cOn/ralaÇG
dt pruta,/lo di servl,as para o oJudldo ce..I", btm como a ob...wnclO do ort. 116, dtJ L'I 8.55619
que submtl~ a ctl,brQÇdo d, camlmo à DpTOVQÇ60 préwa da compltlnt' plano th trabDJho.

b)se d,ltrmlnt à SecnlarlQ Ftdual de Co1tlrole qUI, nas proXI1fUU comas diJ MEl'. Ia,
cOMlar infonrraçiJu sobre a prutoçllo dI contas di. cada ~nto r.aJattJio p6ta FUNPAR, t1

CUMpn1fWJ/o ao Co1Wimo METIn.· 05199. sabrttutm qutl1tto a compatJhtlidatU das MlJ'Uas realfzaát

com os valores de mtrcado .1

Éo ..lltóno.

VOTO

Trotam o. lutos cit IlldilOnarealizada co petlodo de 20.10. 12610.J9991l& Substcman
da PIl11tJlll1emo, Orçamento e AdmnustrlÇ10 do Ministmo do Espane e Turismo pora anilI.. da
contratos de coDlU1toria celebndos

Conforme JI. reportado no re1ltório que antecede elte Voto, tal ludltorl& foJ moavada pc
sugestJo CIICIIIlÍIlIwla a _ Casa pela COlllJssIo MLOtll da PImo.. Orçl!llentas P1lblicos e FlJcali2açIo d.
COllFsso Nacional. O objetlvo daquela Comisslo, de acordo com OS termas /lo memoIaDd.
-,é que o Tnbunal, em trabolhoo som o temi, id.entdique os conlIBtas firmados por órlliO<
cnlÍdsdas da A~;lo Públi... FedmJ em dtsacordo com o dI5poaIo no § 3· do an. 19, da Let n
9692191.

Refendo d.spoSlllvo dispI5c ocen:a da IlIJpoo.!.bilidade da 05 serviço. de coasullOria...."
COIIlraIadn. q1W>do .. ltivl<lad.. a ....., executadas puderan ser deocmpenhadas poT se:vi/lores di
AdnullÍJtra<;1o Fedo:al.

Na amostn1g.m .fetivada pela eqwpt respollSÓvel pell malizaçio dOI trabolhol nIo fonn
constWdu ocorrenci.. q.. eatIClerizasscm dcsobedJencil ..... unpcrallVO legal.

As impropne<!ades verifiCldas _ da susencla de cobrança. pela SubIecmaria d<
Planejamento. OtçamenlO e Admul!JtrIçIo do Mllustério do Esporte e Turismo, da comprovaçlo d1
regularidade IOIativa à S'suridade Social pelas empresas COllIntadu COm di_ ou incxIaIbllidade d<
hcitaçlo e d.l iDoblmlincia das preJCn~ lePJJ relll1vas à _ de con~niOI.

No que c;,nceme a este llltimo upet10, entendo serem mtcimmente pertiDemes O!

argumentOs IpruenlIdos pelo cobre lOJll"SOllWl!c do Mmistério Público Junto ao Tribunal, Or. Luca!
Rocha Funado. •

De falO, o Conv6nio firmado pela refenda umdade com a FtmdaçIo da UnivmidJdc dI
ParaDà pua o DtsenvolvllIJento da CICncil, da Tecnologia c da Cultura - FUNPAR, pua a maliDçlo d
açlles dentro do "ProJll'J11lIl Br.sIl 500 1110'", sob a n:spotJJablbdada do Comi16 Ex=tivo di!
Comemoraçõe, do V Cmlcnmo do DcscobnmcnlO do BruIl, nIo tem ampom em qualquer do!
dtsPOl1bvOS legzls pc_., Oni, a cclcbraçlo de conv6nio presllllJlllc mtcrcsses conv"'iClllel cnae O<

entes portiCIpan!es, sendo executado em reglme de múJUa coopcraçIo, confonne di~ o m, 41, do
Decreto n· 93 a72Ja6 No caso em milite. nIo está mdc:neíado que OI convenentes tem objetivos
comUlll,COIl!iderando-se, ainda,. eapecificid.ldc do objeto.

Restou dernonstlado lIOI autm, como bem UIÍJlalou o D. Procurador, que, à preS1lIÇID de
sm'lÇG' pell refcnda FUIIdaçIo comosporide a conlnlpmllÇiO do Mini!ttrio. consubstanciada na
hberaçla dos recursos Ih_., canlCterizlmdo mendo ajU!le oomo contraio. Nesta acepçio, aquela
Umdade MinIsterial deVO,. ter mallZll!o procedtmenlo licital6rio

Nlo obsttntc, de ocardo com o. eIClllClllOS que mteKram o, autos, a celebntçlo /lo
converuo, no. moldes em qut foi tfetlvado, estáj115llficada. ante n JDZD de que dilptlJlÍlll aquele Comi16
pora dar andamenlO b aJ;1les previstas e _ I grave ,ituaçlo daquel. Munstério, à t!poca, no que se
..fere aos rec\lISO. humanos c materiais disponlve;". Note-se que aquela pula fOI criada em jBllOlfO de
1999. e o Comitê foi imntuído somente em IS 04.1999 CODÍormc document05 que mtegtIm os autos, •
adminl~ do MET, para dar encaminhamento a. "Progmna Brasil 500 100'". 11Io dtspImba d.
·-pessoal neeessâno pua o numero de bcita.çOes que seriam. necCS$1llU para col1tnJtJlÇõCs de peJSOd

têcnico/ministrativolconsultores epa!ll compras de material de consumo, permanente, realização '
eventos eexecução das obras",

Em que pese tais considerações, entendo de fundamental importância que todos os ai
praticados pela contríltada dentro do objeto do Convênio sejam fiscalizados, tende em viS!
principalmente, acol!lll8tibil~ão dJs respectivas despesas com os pteÇOs de mercado, nos mold
propostos pelo Ministério Público.

Com respeito a autoridade pa!ll a qual deve ser dirigida a determinaçilo, divirjo I

entendimento manifestulo pelo ilustre Procumdor-Geral; como as alividades do referido Comitê
encerram no próxim~ dia 21.(141000, entendo que propor medida corretiva ao seu Presiden
envolvendo exclusivamente os seus atos, Dia terá eficácia. Por outro I!llo, encaminhado-sc
determinação aD responsável pela Secretaria Executiva do Ministério do &porte e do Turismo,
medidas a serem adot1das servirão de amparo para todos os atos daquele Ministério envolvendo
celebmção de convênio., incluindo aqueles que, por ventura, ainda forem fumados no imbito do Comil
Observe·se, ainda, que [oi atitular daquela Secretaria que firmou oreferido convênio,

Assim, Mte todo oexposto econsiderando exclusivamente os elementos einfonnações ql
integram os autos, Voto no sentido de que este TribunaI adote aDecisio que submeto àdeliberação eles
Plenário,

·1·.C.li" gala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 01 de lIl8I'l
de 2000

A~
HUMBERTO GUlMARAES somo

--/
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AVISO N~ 649-8GS-TeU

Brasília - DF, 9 de março de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci

mento, cópia da Decisão nQ 119/2000, adotada pelo
Tribunal de Contas da União na Sessão Ordinária do
Plenário de 12-3-2000, bem como dos respectivos
Relatório e Voto que a fundamentam (TC nQ

600.265/95-1).
Atenciosamente, - Iram Saraiva, Presidente.

À Comissão de Fiscalização Financeira
e Controle. (RICD, art. 32, inciso VIII, alínea
b). Publique-se.

Em 15-3-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

GRUPO TI· CLASSE V· Plenário
Te 600,26511995-1
Natureza: Relatório de Levantamento de Auditoria
Entidades. WDistrito Rodoviário Federal do~ NaciOll!
de Estradas de Rodagem· DNER
Responsáveis' Walter Fernandes de Miranda Júnior (Chefe do 14
DRFiRN), José Valdécio da Silva (Chefe~o do 14' DRFIRN
Genival Moura de Oliveira (Chefe da ResidtJlcia 14-1), F~
Bar~los de SOll1a (Chefe da Residêooia 14-2) eMarcos AntÕllio d
Medciros (eMe da Residência 14-3)

Ementa: Levantamento de Auditoria na àrea de aoompanlwnemo d
obras. Irregularidades levantadas em contratos. Justificativu nli
acatadas pela Secex!RN eproposta de rnuIta. Pmcer divergem lL
Mnist" Públi T.~,~··· das;.....,I.~J.J~ A",,,~_.mo co. J.mUlIll5lencta .'06W41_. n1~"',"",,",.

RELATÓRIO

DECISÃO N' 119/2000-TCU •Plenário

1 Processo n' TC 600 26511995· I
2 Clas'· de Assunto V. Rdatóno de Levantamento de Auchtona em contratos de obras rodovíinas
W Dls. la RodoVlÍllo Federal do DNER
3 Responsáveis Walter F!rnIlldes de Miranda Júnior (Chefe do 14' DRFIRN), José Valdécio da Si
(Chefe subsntuto do 14' DRHRN), Gemval Moura de Ohvetra. (Chefe da ReSidência 14-1), FranCÍl
B~ce1os de Souza (Chefe da ReJidéncia 14-2) eMarcos Antônio de Medeiros (Chefe da ResidênCIa 14
4 Orgio 14'DimitoRodovíí.rioFerleraldoDNER
5 Re!J.tor Ministro Adylson Moita
6 Representante do Ministerio Público Walton Alencar Rodngues
7 Umdade Técnica S=tRN
8 Dectsão oTnbunal Pleno, dWJte das razões expostas pelo Relator, DECIDE

81acolher as razões deJultificativas apresentadas pelos responsáveis para as supostas irregulanda(
relalIvas a acréscImoS de vl10r contratual, apreços iniciais, acuna do valor percentual previsto pelo I
65, §§ I' e 2', da Lei nO 8&í6J93, ausência do procedimento Iicit&tÓno na aquisição e transporre
Jll1teriall betuminosos epagamento de bonifi~ de 15% sobre os preços de Illuisição e transpone c
materiais betuminosos sem preVIsão contratual, nos was dos Contratos de nOs PG-IOII92 (35Yo), P
287192 (7I,50/0) ePG·071192 (42,5%),

82 acolher parcialmente as razões de justificativas apresentadas pelos responsáveis para
írregulandade relativa à cessãc do Contrato PG·287/92, com infração do ar! 68, inciso VI, do em
vigente Decrelo-Lei nO 2.300/86,

83 deixar de fazer determin1Ção relativa áirregularidade anterior em razão de oTribunal ji ter ass
procedido mediante aDecisão o' 28411999· Plenario, Ata 0° 20/99,

~ 4detcrnúnar oarqwl'1llltnto dos presentes autos
9, Ata o" 08J2ooo - P1enirio

10. Data da Sessão 0110312000 - Ordmána
I!. Espeaficação do qllflrum:

li 1 Miní.,.!ros presentes lrarn Sar3lVl (Presidente), Humberto Gtnmarães Souto, VallIl1r Campe
Adylson Motta (Relator), Walton Alencar Rodrigues, Guilherme Pa1rnelra eoMinistro-Substltuto Lw
Magalhães da Rocha

1I 2 Mimstro que alegou Impedimento Walton Alencar Rodrigues

oLevanwnento de Auditoria ora em exame foi reaJizaOO.110 segundo semelre de 1995
eStava consignado no PlIno de Auditoria do Tribunal para aquele períOOn. Os tnbalMs foram realizId
por equipe da SectxIRN no 14' Distrito Rodoviírio Federal·DRF do DNER, situado no _ do~
Gr1nde do N!rIe, eabrangeram aexecução de amollla de conms de obru em execução •
ocasião.

Após os exames dos documento~ aequipe da SecexIRN levantou 05 ponto! a sem:
questionados aos responsáveis, conforme relacionado aseguir:

a) atrésciOlOS de valor contratua1, apreço! inirais, acima do valor)lCl'ttll1Ual pU pel
art. 65, 99 I' e'f, da Lei n' 8666193, nos casos dO! Contratos de n's PG·IOI192 (35%), PG-287,9.
(71,51/1) ePG.{)71/92 (4~5o/,);

b) sub-rogaç&:l do Contrato PG·287192, sem pre\isão no termo contratual, com iIíraçio dl
art 68, inciso VI, do erdo ~gente Decreto-Lei n' 2.300/86 (o assunto éatualmente disciplínado pelo lr1
78, inciso VI, da Lei n' 8.666193),

c) ausêlx:ia do proctdimenlo liciIatório na aq. etranspone de U!is bettJIirm1
MS seIViços mos nos contratos mencionad05 na letra 'a', com infração do art. r do DeaeIo-Lei t
2.300/86 (o awnto éatlI1ltnente disciplinado pelo art. 2' da Lei n' 8666/93);

d) pagamento de bonifi~o de 15% sobre os ~s de aquisição e~e do
rnateriais'oetunioosos, aos contratado~ sem ter previsão de tal contribuição nos termos COlir1tUai5,

Para o!p1eSIionametto da letra 'a' acima, 05 resjXlIl5ávâs se jUSlifimm, de d
idêntiro, conforme~ aseguir transcrito:

'A DecisiXJ n' 683 •TeU· P/enano, /lO seu Item 8.1.2, alínea ~', estabeIece:
'0prazo de duração dos contralos visaMo serviços de CO/lStI'WlÇOO rtXkJviária dtvt •

oque dispõe oart. 47· D(e Ilào o./7· l) l1J DeaetrrLei n'2.300186'.
Assím, os CfJIItratos relativos àconsermçáD l'OIitMária siíJ de lliItlimQ ClJItímla, eClJ/i

tal poderão ser pmrogados, COMi haja intmsst da Administr()(iío, por mais de lIllI exercicio. Nus.
caso, ovalor do crlilamtllfo éJX17a cobrir oIk7WJ período clRl1Ta/II(I/.°

Para oquestionamento contido na letra 'b' os responsáveis ofereceram OI seguinte
argumentos:

'A sub-rogarJo em foco foi fimdamtnlalh no Dtcrttrrúi nO 2.300186, Foi elt
devu:Jamente aprowxJa pelo Consellto AdmmístratJvo eaJ/lorizada pelo Sr, Duetor-Gtra/ !Xl DNER, d
COnf01'mIlJade com OdeSfXJCho erarrxio no processo administrativo base. ASIIQ opll. fSI,

rieVlikuneme contempkria /lO conlTalo PGf287192-DO (cópIa l11ItXa), fle/un1lfill'lIlente, /XI cW !

11&
A~~~l Ministro-

r./
V
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IJ'lTf1,grajo úmco: 'NtnJwma a/ttrQção, mDdificaçào, acrl~lmo 011 tkcresClmo. l'm'ltJÇÕO, atlmotto OI
dfmlnUJçdo tk qucmlldatk ou de vq/oru OJI dru esp«crficações e dlsposJç&s contratua,s prxhra OCDn'tr

salvo quando (! segundo a horma ti as COndlÇlíl.s preVistas 110 Dtcr~to-úi nft 2 300186 e nas .. NORMAS 1
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS SOBRE CON1RATAÇOES DE OBJ/AS E SERPlÇOS Dl
ENGENHARiA VIgentes 110 DNER t! no edital dI lrcltação'. C01Ulan1, ainda, das clausulas 4· 64 §S" 71
§ 2~ 8~ 9": JO-e JJ~ a aplicabilidade do Decnto-úi n' 2.jOO/86 r a Norma lmedlafamlnu.QCU~
tendo que a contratada DCBltar e a e/~ se sulnneur, sendo parte Integrante e tk plena Jll1lúDFI
contratual No próprio edltal n" 02192..Tomarla tk Preços (cópia anexa) erzste prl!wsdo para a rtallzaçlil
tU sulrrogaçlio, ObJlt1W11tllD, umpre. resguardar o zntn'tsse da A.dmmrstraçi!o

A CAIDNER 212187 'Normas e Proctcümentos Admmistratlvos sob" Contratafw d
Obras It Serviços ch Englmharia', o:p6dJdtJ. com bas~ no an 81 tkJ 1JICTtto-.1A, n/ll 2,300/86, a~~'l
prlVIsto ao art 115 do 1.<1 a' 8666193. D<cr<lo 93.872, ti< 23 d. tkumbro ti< 1986, aprcwoda.m 16 d,
março ti< 1988 p<lo Mmlstro do. Tramport.. - Procmo MT - 00/501188-17. pubbcmfa 110 Dlarl<
Oficiai do Umlio d. 19 ti< maio de 1988. Seçdo I, p6g. 8760 ...gt., em seu capItulo lI...çdo X _ ti<
Cessão ou sub-rogaÇilo, UlaMltce'

J - Podua o cOlftrato, com préVia e apressa autorizaçdo, e a aclusrvo cnlmo dlJ DNEF.
mui/anlA ato do Conselho de AdJnmistraçbo sob proposta do DITe/or Se/onal com JUnsdrção Mbn c
contrato, ceder OU suh..,ogar o cantrato a t«retiros. no todiJ ou 1!1ff parte

( .)"

NaJu5tlfica.tiva do ponto questIonado na letra "C". foi Infonnado o segwnte. in verbis
"Nos .dIlals d. concorrinclOS ti< a's 56191 e 53191 e da Tomado ti< Pr.ço. n' 02192

refenll1es aos contratos PG.fJ7JI92-tJO, PG-101192~OO f! PG·287192..flO, re~ctlvamentf!, conrtam c
oqulslçilo • transporte ti< molUl/l/S belllmmmos, b<m como a forma ti< pagamento d....s produtos <
:serviÇOS nos IIl!ns 35, das conCOTTinclas 56/91 e 53191 e o 32 da Tomada ck PreçM,.,lI 02192.

( .)
No caso, para que haja um melhor controle ricmco-o~raclo1W1 na necuçl10 dos serviço.

tU comervaç1Jo rodoVlana, com tC01lO1lfICldodt! e juncJonaUdatk, faz-.u ntcUfâno obSUV01' a
''P'c,aJ,dod.. do ",ercado ti< produçiJo • dIstnbulçdo ti< asfalto. e .mul"'" ~ála=, hem como,
.mpr<grJ rk...s matUl/l/S belUmlnOSOS nos serviços que CI»lS/mll das ploll/lhas, ali.. do cOlllpostçiln do
prtços desses se1Vlços Tra1a-.r1t de apllcoçdo C017enJ, no DNER r sua utllaaçãa fJmela-# I!m esl"
técnicos bem como na oht~l1foo de uma melhor efici~ncla na gtSt40 do CDllualo. podtndo-se assJfIO.

em prlmelTo plano, que no destTlVOlvJmtn!o dDs serwços as pTmtJSStu téCnICas levam a ckaWn ~~

utão ISIIJ"tas a _,açlIts dos IJ1llII1tldod.. dos mot<nat. dos massas cuJos compos,ç6ts at",dl.. a.
_cifiC4çõ.. do proJ"o aprovado p<lo DNER. COIlS1rmtcs da editai, a luz do L., 8 666193, art 12-11,
Jil. orI 115 do mesmo d'plo1N1logal. Esso~_o Im",d•• d.n'" outros obJ.avos, par amplo
que o COfItratmio soliCItepr~ço.s novo!para a rtallzaçao dos serwços emfimção dos traços das mt1S5aS. "

Para o questtotwnento contido B 1~ ·b" os responsiVe1S argumentaram'
,.A bomficaçiJa ih 159fí sobn t'll P"'fos dCJs matlllaJS h,rummosos IStá mt;/uída no

contratas PG-071192-DD, PG-IOII9Z-DO • PG-287192-D0, lavrados /lO PrOCJJTCldona Grrol, hem comI
JtO.f rt~Ct1l'M .drtD1S, Jt.ns 35 dm ConaorrlnclQS 56191 ~ 53191 , 32 da TtJIftLIda ek Prlços nO 02/92
undo tM apllcaçdo contratuaL .,

Foram. linda, jUMldos &05 autos CÓplU dos documentes mencionados pelos responláveis
ws como edital! de bcitaçlo, tamos de contratos e nonn.u mtemu do DNER.

Ante • aprelentaçlo dai Jurtlficativu acnm. C1udas, .. Secex/RN procedeu a sua aníhJc
entendendo que as mes1lWi nlo ehdaatn as nregulandades quesrionadu ContUdo. foi feita propo5t& di
aud1!ncirt também de ex:·Dirctores·Gcrais do DNER., ~ razlo do entendunento de suas co
relponsabil1dadcs, por !lerem slgnatlnm; dos contJ1.tO!l em exame

Autonzado o re:l.to pelo tntio Relator dos autos, Exmll Ministro Fernando GonÇ&1ves
foram ouvidos em aucilência 051 Srs FablBDO Vivacqua. lnarD Fortln Peretra. e Jose Mascarenhas Filho, ou
apresentamo justificauvas: de Jgual teor aquelas JA apresentadas pelos demm rcspol11ávelS

o anBhn.a instrutot do' lUtOS, ant1tJlftdo as noW$ ,JUStúicattvu, repetIU o ent:ndtmenll
antenar, de que AS llTegufand1des apontldas mo foram eltdldu, propondo a aphcaç:.lo de INJIlJ. 101 Sn
Fabttno Vivaequa e Jose Mucatenh.as Ftlho, por ter ficado (onstatado que OllMsmos eram 01 &1g:aatano
doI CODtrItOS .em exame A Diretora da 1- D1V1$lo Técnica, em despacho propno, c DSr Secretano d
Sect:K!RN .tqlnescerzm.

Parecer do Mml.stino Pibhco

Em face da propoltl. de mJ1ta aos responsivels, o mtJo Relator dos lUtos., o Exm
Mmlstro José Ant~nio Barreto de Macedo, S01J.C1tOu., medunte DClplCho de fls 483 a l1W1lfeltaçio d,
Mitlllténo Púbhco que, em parecer da lavra do emio Sub-Procurador-GmI Walton JJencu Rodl1gue!. J
pronunCIou às 11s 484/486 dos autos, conforme os trechos a.egwr trlnlcntos

"F.mI!IfdI, ,txJm,'Q, o Mrmstulo Nblfco, qu, os fatos apontlldos~ lIJo bastantu ?I(ft\

,mpor a sanção sugmda plla S.cnIRN A Sltuaçdo tratada l'Ja almta 'a', nlohVa a aabc
conlrQ/UOls que u/JJru"" ocImo do J"I'ClntuaJ ]Jfflflltldo p<lo arl 55, § 1', da DeffltO-iAl n' 2.30.
(atIla/rntntl! rilscrpllnado pt!lo art. 65. §§ ,.e 2~ c/c o are. 121 da Lt!J n"8.666193), J}Od6 sa admflida '"'
faCl de O~ contratos t~ron por ohJl!to Q pnstação dI .mvtço.r 6Ucutl:Jlfm de fontltJ t:t::JfIfbtsla. cOlf/Of"ftI.
enllnd/mlnto v:arado naD<m/lo n'83J93J1CU- PI.nárro (lC 020 794190-8, Atao' 10/93).

Quanto a quuJho abordada na allntiJ 'b~ é nlCU:.farlo fnsar, miCla1mlntt, ljIII nôo ti
1rtl/h d8 .nIhct:»J1rtlI~, 1INU SIM, m u.ut!Jo de contrato. poIS, elfqManto quI na nrhcontratat;ilo (
ruponsablluJrxk contrahIal e legalpela cucuçlJo do contrato ~rmaneCl com o conrratar:i!:l, no cmo tlf

UOIII', a mpomabllldade contra1ualfOl~mda Inlegrolmente DO c....onano (vIde 110.. 2, of/. J7-
( )
\111 23 • •
§ 2' - Ocorrendo a nsclslJo prrwsta no artigo 68, • pernuMo o contratação dr
mrrant~ente de obro, snviço "" jorrNcrmento. dlJde fJI1~ atlnthtla a ordn1f de
cla.mficaflJo (! aceitas as m,msa.r condIçbes ufu.cJdaJ pelo ~dor, incluswe
quamo aopr'ço, tkwdamtnl, comgido. '

Ent40, ,1ft uma int,rprrtaçiJD posSÍVfT , razoáVll do art. 68, VI. do Dtcrno-úi "
2 300/86. Q parle tM '1'" p1~vl a posslb,bdaik de o edItal, o cmtrato aIItOTuartm a C61Do (J'

trfJ11f/rincfa do contratn, , a tk que usa ~sslIoou transftrlllcia S01Hl1fI, podmi ler como ecnoru...
_dosIlCllanUsqflCpar1IcIpar_dac~IICl"'fãO, _ltarJa otN'drtttd. c/ossIjlcaçIJo.

Essa poUIb,lu:1aM corr!fnda pdo ar! 68, JII, do Dtcr.to-úi n- 2.300/86. ndo foi
on".tanto, acolhida 1"10 iAr a' 8 666193, ASSIm, aIualmmll, n/fo e poniY<l a Adnullistrt>çiio_.
111ft dos lI&I//1nIu. mbmO IJIII '&1JM11tXia a ortk", di eJmstflcaç/lo, para thJ- t:oJIlllfflJdat1e à eucuçl!o eM.
n11flDJUi:'lIt. th obm, #TVÍço DJljíJnMail'lNnto

( )
No cmo em t11JdlUI, nela ob:rIt6J/I a auincla di mjonrsaç/jU, pods.. iIif,rb' qu4 (

C&U/onarJO n/fo fOI .scolhlda com base na on:Itm de clamJlcaçlJo da Ilci/açõo para ..... COO/TalO, pai
n/fo#fu o/uslJo a ....falo ""'pSlifi_para ,..,,1,_0 ...b-rogoç/fo, .....fol SIUC/lada a q>llcaç&
dorlftndo§ 2'doan. 2JdoDecrtto-iAln'2.30D186

Adcmals, o ....T\Il'ÇO objeto do CCltfT'Qto. rl!lt(1llroçiJo de rodovias, i upec/fico • nqull' dt
contraUJdo o at~ndr",tnto Q d«U11'II1nadoJ nqurntos di habJl;1OÇiJo IWIfJOSIlU 1"lJJ. AdmIlJlS1NÇiJo
pnvallcendo,lWI,", o coratl1'pt.uoaldo contrato. tú quI não se f'OI',I6 drspor.

Dessajonrra, _lide o Mlm"'no PúMco quo a Clss40 uopmndldo ftllmgular, ]JOI
Violou a naturua urtU1ttl pmonae do contrato

No fJJIf COItCIT'nI! a rt.rpt»UtJb/limçbo dO$ ~ntu piJblfCO$, dIVtt ur obMrvado que I.

prtJC8d111nnTO ~ncOJ'J1J"aVt1 parida lrm l'IKIIÜ1mMIbS Int'mar e/oi puvtalffeltle nihmetu10 a t:máJJ.u m
arm Jllntilca. qu~ p1"Ommcra'MI ~/a ngulandQ(Ú do aro Nuses CIUOS, o Tnbunal di Conlm r..
eutendIda qu. ,,/lo .. pot/4 Imputar rupolUall1hdadl 00 admmmradaT, dr~ a op1JcaçIJo d,

multo (vide Te 025.707,82-5. Anexo lI. Ala a' J7IM: Te OJ0836!9I-1J. Ac. a' 56192 -PI.nano,,, .
40/92.- Te 022 721/92-4, Ac 103195 ~ P/enano, Ata n" 38195) Diante mno, o MrnutêrJo PublJt.
[JOSlclDlIa-se ptlt:t não Imposlçào de "",lia.

Sem embargo~ é conwnlent~ que R}D up&IJthd~urmrnaçiJoà en/ldadepara que, revfna
seus norma/lVOS mIemos, naop.rmlta a cessdo w transjlrincla clt COIftraJOS adnunlnrollvor, anl, a su
natureza mlUl/U persona,.

No locante as aIbttas 'c' li! 'ti, 'V*nfietrSt f/JIl a tlljllLtlç40 , frt»tsportl di matlna;
b#tummMOJ, bnn como a fOT1nll dI pagtzml!nto. mcorrtravam pr«VlSiio IJ:mlo mn editais quanto nc
contralos. alentkndo asnormas regulamental"$ i"ttmas, de âmbito na"Of'JQ/.

Pr()Clll'Clll(}o oht~r mOloru i'1formo~ssobn o 1If01lVO d6 l/lI pTOCMimellfo, dado qUI
mstruçào 1I!cnzea pouco acresunta, foi contactado o DNER, .undo rnf0171llldo que talprátJç,afoi adotoa
em razão da uniformuJade de preços dC3rs mmlnalS, d/lados pilo Poder Ex,cutivo em nivtl nacional,
a bonificaçbo tk 15% cO"lspontba a Tonun'TaçlIo 11m e1»pr#smp'lo~ t:US!o.J de tl4locag~mt wgt/dnç"
seguro efinanceirO Incorridos COm a aqm41çào e transporte do matenal betJnttlnoso.

Com o tksr.gulamealoçdo do "'01', a llberOflJo da. pnços, <klennlnado1"14 Ponana 1
28!971MF, o DNER Tt!VIIl.JJJtu normtJ:I e atkquOJHJS as now.u condf;bu do 1If6rC41o, provtfI(/Q que G

.mprosas, nos $lIOS propostas, tkv<rlJo COlO/' as proços d. aqulsfçdo o rk transport. dos _'na
bttummoms, os quaIs .M'ão rMfliStados pela variQÇào do lndlce th Pavtm,ntaçáo da Funda;&> G,ml,
Vargas Essas mformaçaupTovmdas do DNER ~sJlio.JU1'fk1llos M1 anelo 111S!1pa1'N:IT.

Âs.nm, trnt·se por superada a quut60
Ante o e:rposro. o Mlnlstérla PUblico manlfuta·sl! J"la jUntada, por a7J1!raç&, datf.

ouios lU con/m re1atlYcU ao t!XO'CICW de 1995, para lXilml! Im C011J1m1o • tm confr01llo, SI11f pl'lflIlzo (;
qut Stja determinado ao DNER quI TEVeJa srus normativos ml,mos, para nlJo ~17'flhT a Cl!S3i1o 'O

triInSftrinclCJ de C01ltralt:l.! admmJ!!ra/Jvos. antl Q $lia natureza mtwru personae. f'

ÉoRebtório

VOTO

o Minatmo Público, em leU pronunCIamento. ICIlII& llMJcrito. abordou 05 pomc
questIonados pela Secec/RN aos responsavCJs do DNER Com butante ob;etivJdade, duad.&ndo-D5 quat
que por completo

Com re1açlo aos acréscunos contratuais. de fatO, tratam OI contritos cnmmados de obt
d. conservaçio rodoVlina. cuJo, semço~ quo têm • fin&ltdade de mantu .. condições fisJw là
rodoVIas. s10 oxtwtado. de acordo com .........dadc. verificadu pata tal Oa valores globl1& dc
conuotos. b....dos no. preços wut!no. do. rtOllJ. em quamiulivo. est1maJIo'. foram proposto. para
penodo arigmal do corr.nJ:c AJsi.m. entendo que os lmutes impostos pela Lcs n· 8 6156193, em seu 1ft 6~

§§ 1° e 2", c, antcnorm~tc, pela Decrc:to-Le1 n" 2 3001815, em leU 1ft 5S, § 1-, do aphc&dolaas YI10ft
globais dos contratos dentro dOI Seul penados angmais.

O. CODl!.to. d. preJlaçio continuada, tendo protTOgado. denlrO dos WtJmes lopj'
poderio ler acrescidos em valores 8.CUI1I. dos bmite5 1epis, resll1vando-se que tSIeJ acréscimos deved
obleTVlr a proporaonllhdade 80S valores originais e &Os novos período! contratuais, de modo que 2

justlficatlVl!l dos resporáveis, para esse ponto, do pertmentCI e podem ser acolbIdu
No que diz ""l"'ito à c<&io do Contrato PG 287/92. mtendo, di. m..... fQntlI que

Mimstcrio Público, que a cenlo contraltla1 procedida. pelo DNER. do se revestia de todos os requiJitc
Icga:rl, dl.tados pelo, entlo VJgente., Deereto-Lci n- 2300186, em NU art. 6B, mcuo VI.. e amda o an 23,
2'. Contudo. as nontll. Internas do DNER, base&das naquele diplOllll IcgaI. os editais de bcit&çio e c
pueceres da área jundlCA do DNER deram. suporte aos taponsivetS aqUI arrolados. quando do ato d
cenlo de contrato De'JIe modo, nio cabe a responsabdiZaçlo dos mesmos por atos oconidol na vigCnÇ1
daqueles mstrumentos nonnattvo5, ficando descaracterizad.a a unputaçlo dI. multi. proposta pel
Socex/lrn

Complemen,tando a~ do ponto, entendo também dispensável determinação arespeite
t~do presente que a.I~dade ?~~o eda sub·rogação de contratos ji foi objeto deap~ pel!
Tnb~ oqual, mtdiard~~DeçlSaO n.284/1999. Plenário, Ata n'20199, item 8.3, determinou ao DNE
que se abstenha de admWl sub-rogaçao de contrato administrativo, por meio da qualacontrdtada ad
ou,lrllll!fere atercerro SIIa posição na relação cantratlla/, quer relatl'IQ àtOla/m, quer àparte d
objeto contra~ sem 'lu: este~am atendirbs as erigé1lCIas legais, além di. jundamm1llda deml»ll1raçà/
do ~e!evan.~ IllIer~ !;Ub//co , Acrescente-se que aAutarquia já acusou orecebimento da referid,
declsaO (copIa do ofiCiO )UJliarlo aos autos) emaniftJtou a.lU! intenção de cumpri-la.

Com ,~stão ~ caso da bonificalão de 15% paga aos contratados pela aquisição
transporte de matenm betuminoso~ entendo que oMinistério Público trouxe âbalia as infOnnaçi I'

sufiC1~ep~.a elucidação da questão, Verifica·se que, de fato, aexclusão desses item de lCIViços ;;.
cotação das licl1!nles, apesar de fazerem parte do contrato, ea~ dos seus valores, para efeito d.
pag~o aos contralado~ estão consignados nos editais de licitação (fls, 85,20! e312 005 autos)
partes Integrantes OOS l:ontratos, Desse modo, ficam justificados os pontos eaWtada.I as irregularidade
apontarlas peb Sece:tIRN.

Ante oexposto, deixo de acolher aproposta emanada da 5ecexJRN, deim~ de mult
aos responsáveis arro~dos, eVoto por que oTribunal adote adecisão que ora submeto ao PI~o,

Saladas Sessões, em 01 demarço de 2000.

~rf
ADYLS6N

Mnistro·

/
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AVISO Ng 677-SGS-TCU
Brasília - DF, 9 de março de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci~

mento, cópia da Decisão n2 120/2000, adotada pelo
Tribunal de Contas da União na Sessão Ordinária do
Plenário de 1Q··3-2000, bem como dos respectivos
Relatório e Voto que a fundamentam (TC n2

15.746/99-2).
Atenciosamente, - Iram Saraiva, Presidente.

À Comissão de Fiscalização Financeira
e Controle. (RICO, art. 32, inciso VIII, alínea
b). Publique-se.

Em 15-3-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

GRUPO I· CLASSE V· PleoáOO
Te 015.74ó1l999-2
~lIUrezt: Relatório de Auditoria
Or~: SeatIWEt_ do Ministério da Pmidência eAssistêoc
Social • SElMPAS eS«:rettria de Estado de A31ís!' . ~":'I
SEA&'MPAS CllQ2 lMUl

Responsávds: José~ . SFJMPAS eWIIXIa &geI Aduan
SEASlMPAS

DECISÃO N" 120 /2000-TCU - Pl<Páno

lO DallldeS.,,1o.01l031201Jl)-OrdUlária
11. !!tpeci!lca<;lo do QU.11l1D1

lU Ministros presenlet'lnun SanliVll (presidente), Humberto GuiJrwi•• Souto. Valmir Cmpol,
Adylson Motta (Relator), Wal'oo AI...... Rodrigueo, Guílherm. Palme.... o Minimo-Sub5!lroto L""",]
Maialh1e5 da RocIJa.

I ~n·TCOI514&'I!I99·2

2 Cloooe de Assunto V - Rt!atóno d. Aud,toria
3 \Wp<lnsl.vol José Cechin - SE/MPAS • Wanda Enlltl Aduan· SEASIMPAS
4. 0rII0 Secrct.lna Extc:Uti ... do Mmísténo da PreYldêncta c A$mtêncJI. Soc181 • SElMPAS e Secreta.

de EsIado de AW!l!llcta SocaI· SEASIMPAS
S Relarm- Muustro AdyIaoo Mota
6. Rep=entante do Mínulélio Pllbijco: nIo I!lUlU
7. UnitlaàeTé:cnlC*. 4'!kmt.
8. DecIdo' o TnbunaJ Pleoo, dwue das _ expostas pelo Relator, DECIDE'

li.! detertl11I\U i. Secrtaria de Ettado de Auísl!lleUl SOCIal - SEASMPAS que informe a ..
Trib<maL "" pt'I2O de 60 cú.. O<llllad<l< da cibca, oobn::

8.1 I a efetiVll ímpl<mentaçIo dos criltnos de aloca<;Jo dos recuno. do Fundo Nocl~

Aniotencia SoeiJl-FNAS, p<l'VÍ!1O.IIOUns. U, ÍIlI:lJO IX,. 19, m<:15O V, da Lei 0'1742193,. vmad
no trabolho 'Idenuficaçlo d<.. Deatioalánol da Aui-.,,. SOCW no' Eotado•• Cnteno. d. Alocat;
dos Recu....... do FNAS',_10CNAS pora çrecl>Çloõ

1.1 2 o etúgio de IlI1plcmeo1a\'IO do Sírteml. de Acomponhamento Pl5Ico-Pinanotlro das Aç<le.
AuiJttnc", Soeial - SIAFAS, ÍIlI:1uttve do mpe<:llvo módulo de se-. ÍIlI:luíndo mfonnoçt
qumto a .ktiVll odoçIo de ..nhu • perfi. de aceao lodtvldual_ pora ". ll5Uário', à implOlltllÇlo
orquivo de reglstto de operoçllc. (npo Joi), à5 co.oclUJlles a que chepram o. trabolho. de aVllliaç
_ do Sistema, reolt:mdo. mediante se:viçoa de eomu\lona""_pora ullim;

8.1.3 as proVld_ deu_te adoladao 110 senudo d. saoar 05 problemas 1evantIdo.
avtliaçIo procedida peJo NÍllOlt.a de Eatudo& de Poliu... Nbli... - NEPPlUnicamp. tlll re~

!'roJlmna de Emdtcaçf.o do TIabolbo _UI - PET! (precarIedade de mfra-estnltura, d.ficl.......
cocumica';lo entre os n1veis (itl aovemo. falta de entroumento entre o Programa l!! as aeolas envoMdl:
_ 110' __de recuroo< • Mia de inteançIo eomo pro~. momtore.), bem como quanto
ponpoel1'" de itnplemeolaçio do um projWIUl de prollui<lnaliaçio dos alllllO'lIO PET!,

a IA o nível deunpl~ do l'togmna BIUI1 Criança C"ladI.- BCC; as metu JlR'YÍ1lu pt.
o _ielo de 2000, por uoidadc da li:deraçIo; bem iUIIJIl qUlll11Xl U perspecrlv.. de unpICIlleIllaçlo •
llllvidaàe. voltadu l profi..."nallzoçio dos aluoos • l COJ'I'llUÇlo pm5uw1Ul! do. S'''''rtS e~
do 1'lograma;

8.I.S pmvidencl. l dt:oCUlIImtaÇlo COlllpIcla do SIAFAS, "DVIIlldo a ....pectlVl CÓpl& I e!
Tn1lunal, no pnzo de 60 dias contado< da ol&1<:la;

S.2 detemunar • 4' Setrolario de Coatrole btmIo que:
12.1 inclua no eteopo das p«oomu 1Udí1llnu l _ reoliDda. Da ..... finallslÍ<:t.

SEASIM!'AS o exame dallefl1lÍIlleS~:
l) cntériol de chslriboiçlo de recuroo.s do FNAS às llIlldoldes da l'ede:açio, defitud05 com bue

estudo "ldooblIcoçIo d.. I:leottlDatánoI de Auill&>c", SOCW "'" EIlIdoo • Cntóno. de AlocaçIo d,
_ do FNAS', eIabondD pelo NEPPIUNlCAMP,

b) execuçio do !'roJlmna de Emodíl:açIo do Tnbo\ho lnr.ntil- PETl, lllCluindo llliliJe quanto ..
lOOlI1tadoa alcançado.;
1.2.2 pmIIIO..... em COlIjunto """'. Seoretari& de!ll1ixtrlOlíl:a do TCU ea SEASlMPAS, eIl>ldos ,

viabllidade técnic& com vi.- a ditponibiliDr o __ 10 SIAFAS, pora """,,",I>, diretamente por me
dos rtlClnoI de ml'ClnMIica _ Tnbana1;

I 3 encamiobae à COIIllS1Jo de Dlm!x>5 HUDW>OI, da Cimua dos DepulacI<l5, cópia dos autO.. des
Decido e do Relaléno e Voto.
9. Ala u' O1lIlOOO - fIenirie

~~YLSON

!j Mututro- tor~
()

S • A

Presiden
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PrOil"anuJ da area de asslItênaa soaal ptrtefl:untes i RPS. metas e _1VV5 de ueroçlo orçamentána para
011999)

Orçoment., Execuçlo :e.cecuçio
1m C''') em. prevlJt&

1611 99 pm.31-12-
(_O) 99---=.64 7B 90---28.72 75 90

---Progrmna de Gsnntm do L'" definllla 100,011 19 95
Rondo MlIl1l0a (0.0)
Fonte Adaptado do Anexa Úruco do Contrato de Emprest1mo n· 1 174/0C-BR, firmado entre I UlUlo e o
BIO (ft 24 v.rso)
(.) Parte dessas meras fOI superada, conforme Seta VIsto no Item V
(") Valores folllllCldos pela STNIMF (SIDOR).
('....) M verbas para o Programa de Garmtta de Renda Mímma estio preY1stlS no orÇlIIlento do
MlDlrteno da PreVIdênCIa • Au_ Social, DlU a execuçlo dest. prognrna • levada a cabo pelo
Mil11rteno da Educaçio (ver sub,t... 5 7)

Na conclusio do seu Relatono de Auditoria, a equipe da 410 Secex destacou 05 pontos relevantes
do trab2lho. conforme transento a sep.
"J w a R~dt de Proll!çiJo Social - RPS - compIk« de U1'1f conJUnto de 22 programas prlonranos d~
cunho social (áreas tk educação, saudei trabalho e amstlncia SOClaJ), voltDdo.r ao aIMdJm,nto d,
grJIpOS tk baIXa r«nda. caracttntadospelP ~~nclalltJQde de seus bemficlO$ aspoplJ/aç&J ct1rtntlS.

2 _ a o1fge11l tia RPS VlnCZlIa-. as optraçõts tk emprut1mos da UmiJo JUnto ao Banco MundJa/ ~ ao
B1D. rxomdas 'm 1999. ..volvelltitJ US$ 2.45 bllhlJu. ca1J11Idb tkJtacm que ..... m:l/TSo. llIlo U
dutinam dlntamente as aç&s pemncenus à RP5. mas ao jinanclammto do dljiClI púbbco e ao
jonal~clm~nt()dm f'UmItJS cambUM do PalS, ptrmJbndo ao Govtrno prueTWlT OJ programas enfocados
dos cort~$orçamentanos requendos pelo ajUSteftscal.
3"0 ámbllo da S&lSlMP,lS _ ulI os program..protegidos".10 I/PS (.m nível de prDJeloIatlVIdatk
orçamentaria)••nvolvmdo••m J999. ,.curSO! da ordem de RS 2, J blllrõo.· (J) ApOIO f1 Criança CannU.
(]) APOlO ao Combate ao Trabalho InfanltJ.)lJWmh (3) Â.ms1I-71CID lnt.gral o Cnança.. o Âdol~rtl..
no Enfre17lam~nJo a Pobrva. (4) ApolO a Penoa Idoso. (5) Apolo à Pessoa Portadora tk !HjlClincla,
(6) B..n~ftcI(J.f ao Idoso e a Pt.:fSOO. POI10d0ra lk 1Ãficlincla - LOAS (gendo pelo INSS); (7) ProgratlfOS
d. Gormma de Renda MmllM (gemio ".Ia FNDElMmistmo da EduCl1fÕO).
4 _ dentr/! ttnas bnhas de Of/io. muect. duraqu. o Programa de ErradtcaçlJo do Trabalho Infanll! 
PETI (UJqUDdrado orçamtmtanant«17I. no APOlO QO Combate ao Trabalho Injan(tJ-.JlIVtml). pôt' R'
pnDntarlo nas aç~s f~tkraJs tk assistlncla SOCIal, hmwndo. IlntTc 1997 e 2000 (proJ.to tk 1.1

orçam••tal'la) 467% de OJmI.nto .... rlSplC/lVQ.r alOClJflJls orçam.ntarI..; pt>r =. matlVO. faN
oparl/JJlO. a Inclusão d.m programa.mfutur..OIId1ton.. na SEAS, para anaIlS" aprofundadas.
.s - avallação do PETI. rwJlzada pelo NEPPIUNICAMP em 1999. regrstrou a sua f!jicaeia qutmlO ti

obj.tlvo d. ..nrar as crit1llflJ3 da traballto • ",..n-las 0lI """,'1.1.. "" .scolo. dlstacando ecm
posrtfVOS os saIS aspectos ~racwnats. bauodos na mterutonaluJalk I! na reo/uaçiio de par~rla.

contudo. fOl'am apontado... segulnt.. dejiCllncuu a uTlm SU[Hraclas. pTlC01'lldatk de InjraolstrlJllm
dejiezilSClQ tk cOMumcaçlio entre os l1MIS M gowrno, falta ck UI1l"lHI1IIMnto entn o ProgrQllftZ e ~

..calas. t1/rQ$/) nas Tlpam. de Tlcursos efalta d. mtegra;ilo enln prof=oTl' • mOlUtOl'ts: atllmm
apontou-I< a ..c....r:Iatk de tmpltlltJJnlbr-.. /lO PE11 um programa de capaataç<lo proftsnonal di;

a!1/IIQS.
6 - outra trn1!laçdo filla ".10 NEPPIUNlCAMP. tam"'m .m 1999. fOI ""b,.. o Brasrl Cl'Iança CIdadã
BCC (ASJ1S1inc,a ln/lgral à Criança. no Adal...".nt. no Enfrentam.nto a PobrUIJ). Cll}QS conclu.sõe
registram qlle o ProgrlDf1a noo esta Implementado em todo o Pl1lS; sal,enta-u, amM, o processo selenv.
de proJ~tos, mtdul11t, concur.w, conMltumdo !a/or de apnmoramtnto da quahftCQÇiio t'QJtCO
d.mocranza;ilo da .scol'" das ••tIdadl.; dln"" OS ,.._Iiadas apt»I/Qdas, Ctll11ll..... a rechJção na.-.
.scolar e a m.lhono da SOC1abllu:lade d1s CllIIIIÇQS bmeftc,adas. IlIMdades voliadas à proftulcmalJraçiJ,
das aJIJ11()S e a capacitação profissional dds gIStOIU t ~CUlDres do BCC siJo sugtndtu nammcl~
avaltação;
7 _ reJal1vamentt. aos BellefzclOs ao [doso t. à Pt.uoa Porux:iora de 1ÃjiclinclO, apesar de ncebeTvn ,
maJor parte dOI nwrSOJ mvolvllJos na RPS, na árttl th tmuti11CIQ SOCial (cerca de 709tí), são gtndo
p'lo INss. lIÕa se alcançando".10 .scopo deSf. trabalho. al"" disso. ISSO qu.stdo .stá selltitJ alJordadt
~m outro trabalho em eut'stJ m.su Tnbunai (SUbl/~1U j 2 t 91).
8 - Programa de AmstlnCla Integral a erlança e (10 Adoks~nte 110 EnfrentamUJlo a Pobrua W17

""fmlda progr'SSIVOS rtliuÇÕlS orçam<ntárlas dutk J997. smolJzanda o ""'f.CI",.nta das aç/il'
f,derals ...<SI1 àroa 'splclftca, com".nsDtlo".10 C/todo meTlm.nta na.s "files da PE11:
9 - programa de Gorarma di làlltitJ Mlnuna , gtrida prlo FNDElMEC. razão ".la qual 11&> fo.
analtsa" comprojundldatk ..... trabalha:
10 - os r~curSDS uvoNllim no cusUIO dusuprogrtmIIlS. na l!Sftraf~ ptnencOlf QO FNAS. gtndr.

• [Jlla SEAS • trarIff.ridas nos ..1fldo.s, rlflnuc/plas • Dumto F.deral. mOlÚant. a !/Istl1llatlco di ..pa=
fimdo afim"" "". t.17ff()S da ÚI n' 9 604198 •
JJ • a operactanallZl1Çilo dos npasses ~ncl.mdo ltabllllaçila de iMnrficlanas. aco~nta
avaltaçiJo c controle) i j"ta com btm tm narmtJS t!s:pICifiCl1S. MScnW no I1em VII, smdo que, para USl
m'stlr. a SEAS _alisa o SIst.ma de ,lct»flpanhamlnto Fmr;o.Fmanmro das AFÕIS di ,l,mstlllCla Soaa'
_ SIAFAS. CllJ" dlsponrblluaçiJo a 1st. Tnbunal patkrá ur obJ'to de estudos l11lml11l/l arttClllaçã
mterlmntuclOM1.
12 _ atllltielltitJ as prlscnçlJu contuias na Úl n' 8.742193 (LII IJrgãn1co da ,l..,.,inCla SOCUJl) e /lO

Tlsplctwa Norma OJ1lTOC'<NIa1 Bimca da ,l,msthtcta Jocurl (N0lJ/99), a SEAS. "" conJUlllo com o
IPEA. apr.untou ...tado/agla di CTlti1'/OS d. dutnbulçlJo de ,.cursospara OJ serviços bpO SAC (AJ'C'!'
a Criança Car",,, - Oa 6 anos, ApoIO a Pessoa Jelasa• .lpolO à PIssaa Portadora de DejlC/'IlCIa), as
IOI1dades dafttkraçiio. regzstradas na 'ldmtlftcaçlJo das Dlstmatárlas da ,lulst'nela SOCIal nos&todos
• CnJinas de ,llocaçilo das R.ClITSO! da FNAS',
Jj _ os erlttl'las propostas estilo sob análise no CN,lS. ecm Impllmmtação pnvzsta para o prlramo
mrClCla, porem. a SI/Q plena iftaVldade. qw reprnttttana dJSlf'lbutç4a de ret:rJrSlJS com marDl'}1J.I11F"
SOCIal dep'ntk di u:prrsszw>s ocrisclllfOS nos crhblos orçamentários da FNAS. pt>r ora IllVIávllS.
14 _,;. graus di a'CllÇlla orçamtntárJa no dntblta da l/PS vilm smdo satisjaronos. com níveu mJdJas
SIIf'UlOl'tS a95UdIstk J997. havelltitJ IgualpltS]JlCnuapara J999.
/5 _ lllIa obstant. o Poder Euc.""" VIr cont.mplando as programtlS da l/PS. na arra di _./l,ICla
socla4 COfff arv_ntas conJI_.nt. 1M1D1'OS (CTlSCl/IIOnta mMia di 22.5% ao ano. dutk J997) 
past...a comnt. COIII os compt:anr= assli1IfttiM plranr. OBID • OBlRD. na 'tt!IIllIlção da l/PS -, O

rohll11l tk erhJJtas arnda "'1'INDllCe O/]Idm das MClSSIdaties da arla, ctJ1// pre)UÚa à pllJlQ

I1ttplementaçiio dos noVW' crltinos de dJstnhUlçlJo eM. r~cur.ros. qut mmt11lUlD'lam o rMSlqviiJbn
msl../I nasnlVt!lSd. rljXlS$esfederolSprr CtlpI/I1 asdlforent.. rmuladesdafrdtra;ilo.
16 - o ucapo do prt~nte trabalho niJo Bnvolwu o aamt tU COIfjormidode das rolmas e ato
adntmmratll'OS na 1JItJdade audltada, mfoamela a 001.111 • análise pTl/I",mar de "!fornIaçõu ""bTl o
programas e",j(}Cf). ccm ofito de substdlar.futuras traballtos dlsII Trtblmal sabre as aç&sfinaJisslca
da SEAS. portanto. niiajoram averiguadas .....11IUl1lSfalhasna g.stik> da Unzdatk "

Finalmente, a Secret&na, contuierando tAmbe:m que o e!COpo dos traballm, reahadQI 1\1(
eo.votveu o exame de coofonmdade de rotmas e I!O$ administrattvos na wudade audlUd&. propôs

"lJ J SI)atkt.rmllladt>a_tie&udD tk~Socu>I-SEAStMPASi[IU'.

11 1 1 mforme a tm Tnlnmal, noprazo de 60 dJaJ con'kJdos da clmclQ, sobre.
a) a efttfllQ tmp/J1ItenlDÇàD dos cnténos de a/ocaç4o dos rtcursos tio FNAS, pnwstas nos arts 18
inCISO IX, l! 19, mClSO V. da Úl n' 8742193, e wrsados no trabalho 'ldentlfiCQÇ&J do:
/Jutmatonos da AmstlllCla SocUJlnos EstiJdos I Cnll:nos d4 A./0CDÇii0 do~ 1àcunos do FNAS'
.llClI1Jfmhada 00 CNASparaaprlClaçlJo:
b) o ataglo de rmpl,1*lf1açiio th Sr.rttMa ih AcOllf/J01fhamento Finco-Fmancclro t:lm A.ç&s dt
,l.msJillCla Saclal- SIAFAS. mel__ da repec""" modulo di segurança, t1lClumdt> 11!fanoaç/il.
quanto a ejf:tJvo adoção eM .senha.! c perfis ch acuso irtdivJdualrmcIos ptJI'a os usvarros, t:.

Imp/tmlaçila de nrqulVO de registro de aplraç/ils (bpO laf!); as conc1uslJls a que chegaram as
trabalhos tk avalJaç/Jo m,ma do SWtma, nalWJdos methantt seTVlÇlJS tk comultono
CD/ltratadas para talfim.
c) as proVJcQncltlS efttlvammle adotadas 170 se1J1láo rk stmar os problemas lnantados na
avaltaç60 procuj,da".Ia Nuel.o de Estudas di PalU,cas Públicas - NEPPIUNlCAMP••m Tllai;iio
00 Programa de Erradlcaçãa da Trabalho InfanlÚ - PE27 (prIcanedotú de i'!fra-e_1IIr11.
ckficI1TlClo d, coJftllnleaçiSo ,Htn os 1JIV'tU tk gOlllntO, ja/ta de UJlTostIIMnto elUT~ o Programa t
as ucolas 'ln'O/t'ldas, atraso nos le:ptJS#S df recur.50S ~ laba de mt,groç1Jo QItf. projasons e
momroruj. bem COIIIO quanto tu ~ctl'"tm di mrpintMniafIJo t:M W1f programa de
prafiS!llonal,saçll. das al..as no rejrrzda programa.
d) a nl1'<1 d. tmpl.",enlOÇão do Programa BrOSlI CrlOllÇO C,dodII - Bec...",.Ias previstas pora
o erercÍ1:1o de 2000, por unitiDlú da federação, Nm amm quanto as peTsplctfvas de
I",pk....tação ch anvltiades voltadas a profI.monalt:OÇiIa dos altmas. a CO[XJCltaçiJo profi=onal
dos gestores e a.lcutores do Programa;
lJ 1.2. pr<JVIdr/lCII a _.taçilo cOIIfplela da SIAFAS. 'llVIondo a rlSplC/tWZ cópia à 1St,

Tnbunal, "0 prata de M dJos contadosda CIÓlCIO:

JJ.2 SI)a detll71llnadO à 4"SrcrrtariG di Ct>~17tJÜE:dIftlD que.

1l.21. 111,,1JJa no tscapO das pr6xJmas audltanas a S17.'" rralizados na ana finaIlstica da
SEA8IMP,lS o aam. das segumt..qu"'lJl.

a) cntínas di dtTlrtbulÇ<lo dl recunas do FNAS as "",dados da fttllr"flJO. dlji>lúJas ""'" - ""
e.sruda 'ltkntf!lcaçõo dos DmiM1m'lOS da Asstst_a Sacltll nos E.s1Ddos • emma.s de A/ocaç4t>
daslàCllTSO!fdt>FN.lS·••loborado".laNEPPIUNlCAMl':
b) ",...""" dt> Programa de ErradlcaçlIo da Trabalho lnfanal - PE27, meluinda análi.w quantO
QM rtsllltodosakanç~:

JJ.l.2 promava• ••, COTIP"'O com a S.cr'tar1a di Jnjormánco da TCU. a S&lSlMPAS. U1udos di
VlablluJodll~cnlcacom w.w.r a dJspombillZl11' o acaso ao SIAFAS. para connilJa, dtnla1fft1fJe por
/Mio dos ncur.Jtn tk I1Iformanca dI!te Tnbma/:

J J 3 .R)a ~twiada a ComISSão ck n,nllM Humanos, da Ceimara dos ~putados. copia do.. nlos. har
como dt> làlatorio. Vota e Dlcts4t>. qui .,ore.. a Str adotados quantia da apr'Claç/lo dut. ,.lalÓf'lop'lo
ThbunaJ"

EoR.1a16no

VOTO

A!; mfonnaçlle< colet1das • orgaruzadas no trabalho reahudo pela 4' Secox são bastaDT

ablllllgente$, denllo 1Io tWlpo da audItoria, e1el!lWn de fOltnl clara aRede de Proteçio Social, sei.

programu eSUl operaç1o Em que peJe nio ter sido procedida uma completa ovaliaçio de resultIl!o5, !

mfo~es coDtidas no Relot6rio d. Auebtoria pennitem a aprecJJÇlo clucidattva de todos os prognPll
da !U'S, aJém da .stmtlltoda Secretaria de Estado de As5istêrlcIa Socule du suu condições de ttabaIho
atuação

O e.:ame das iníonDIções e dados levllllldos pemntiu à equipe apontar algumas fi1III.
operaciolllÍS ou levantal siwa,ões em que e neeessúia a reYlSiD dos procedunantos da SEAS Ness
upeclo, entendo pemnenteS u detotminações proposlU pela Secnwia, coosidetando que u ioformaçõe
oser... obtidas da SEAS setio unporuntes pua acomplemlJllJção do = procedido até aqui

COMidero qUe. l1ICSIJlO com a pendCncia das mfu~ compltll1OlllmS a serem obtidas d
SEAS, oprosemetrabalho alcançou o objetivo de apreclat a SItuação da RPS e de seus programu soci1J!
Desse modo. oR.cl2tóno de Auditona e oDecisio que vier a ser Mntada, acompanhada do ReIa!orio • d,
Voto que a fundamentarem, devem ser e1IClIIllllhados à Comis.sio de DIlato. Humano. da Címm do
Deputados. em atendllDento à solicitaçio dessa.

E lll1POrtanle ~guttar que foi inelufda no Plano de Audnorlu do Tribunal. para o J' semestre dI
corrent. ano uma ..!htona na SEASIMPAS, ..... tea1Jzada pela 4'S= A.!sim, poderá ter cootmuulad.
Otrabl1bo aqui inietado, sendo efetuados exame. complementam da atuação da SEAS, no toeInte •
implementaçio dos ptograllllS sociais da RPS.

Com ...... ""nsidera.ções, acolho a proposta da 4' Sece>< eVoto por que s'J& adotada I Decisi<
que ora submeto a dehbetaçio deste PletJíno

Sala das Sessões, em OI d. matÇO de 2000.



10966 Quinta-feira 16 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

AVISO N2 70S-SGS-TCU

Brasília - DF, 9 de março de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci

mento, cópia da Decisão n2 121/2000, adotada pelo
Tribunal de Contas da União na Sessão Ordinária do
Plenário de 12-:3-2000, bem como dos respectivos
Relatório e Voto que a fundamentam (TC nQ

6.072/99-2).
Atenciosamente, - Iram Saraiva, Presidente.

À Comissão de Fiscalização Financei
ra e Controle, (RICO, art. 32, inciso VIII, alí
nea b). Publique-se.

Em 1S-3-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

DECISÃO N' 121 12000.TCU.PLENÁRIO

I. PtOCeSSO TC-006,Q7211999.2
2, CI.... de Anunto. V -1wj:eçIo ordinária.
3 Responsável FelIx Tadeu CIa,.... coordenadorregtonal.
4 UnIdade Fundaçio Nac"Vlfl de Saúde no ESlado de TOW1Úll$
S. Relalor: Ministro Wolton AlCllClT Rodrigues.
6. RepreoeIltante.de Múu!tIno I'llblico Dr. Uboldo Alves caJdu. ProelJllldor
7, Ulllrlode Técnica: seeexrro
8 Dedlio: Os Ministros de Triln.mal de Conto da Uni"'. reunidos em SO!Iio plenaria, ante as ml
expo!lU pelo Relator, com bosenollm. I', lI, 4I,lI eIV, 43, I, da Lei 8443/92 c/c lltS 1',11,193.1
IV, 199 e 204 es<p. de Regimento Inttnul, decIdem:

. 8.1. com bole DO ar!. 194, lI, de meu, determmar ao Coordenador RegIoMl da Funda<;
NlClOnaI de SaiJde DO Estado do TOCMlIns (FIIIWNTO), dt. Félix Tadeu Clavos. que'

1 1.1. adote medidas copozes de g&rIlllÍr O ressarcimtnto de volor devIdo pela AJoembI.
LeiislRllva do Estado de TOORllIÍnI, relilivo i cesdo da funciOláriR R.ooe Mmy Praxed..Amljo'

U2. poue a !àzor o acompan!wncnlQ técnico dcs coO\'tnios de deacen!rllJzaçio das Ucldade
~RMc no E5tad0, em especiRl. aVlliaçlo pennlJl<l]!e das lIÇIleo o !cwü;os descenlr>lizados, l!lIIlten
ngDrOfO controle dcs bens ptlrimoniais;

8;1.3 verifique••conv~ia oa oportunidade de nomoar CO!ll1Ss!o de avaJí!çio patrImoniRl, P'
aprovenar os mateIWs o eqUlpamentot em detu!o existt:ntes nu Unidades de SaMe no EIrado'

8.1.4. coíba •~ indevida de instaIaçlles e eqmpllllClllos da Funw para o e~lclO
qualquer ilividade ICIll1lllCrada, COm ou lI<D1fins lucrativos;

•12. ~municar10.respomável o 10 Presidenle da Fundaçio NaciOlll! de Saúde, para llS necessIn
JlI'OVld&lcIU dertgul~, quo o Convblio Ii&l95 foi violado pelo estado do Toeantms o qual, se
CCl<IllecuMnro o CONenlT.....to da F1lIlUI, cedeu, mediante o COI1V!mo 23196, para oS~ Rural ,
~ bens da Umio, cie'mldo ~. "" devidcs cuidados para que a populai;lo local Dio te
lI";ludicada, - por evtDtuaI dttcoonnuidade, Ij1WIIo pela perda de quolidade dos serviços'

1.3. encaminbarà CISETIMS cópIA da comunicaç1o enVJada ao respond.ve~ para fins de COllll'Ole
U. ouvir em audiência os Srs. Eduardo Novacs Medrado SantDs, en1Io Secretíno de Estado ,

Saldo, oSe~ paz 1.ln<lMo, Pmideote do Sindieato Rutal de Gwai, para quo t.pmf:lItem, no Jl'R'
de quinzo dllS,~ de justiliClliva a prop6sito da utilizaçio de Hosp".l D15tntal de Gumi, Jll
~ do ServIÇO! de saúdo de forma 0IIef0SI, em diSJOIIincia com a si!temática do SUS, com
ConVl!Dio n'11&195 o""",acJmJsula2' de Tennode Comodato n' 53195,

&.5. llIMr em a'.ldiincU. ot Srs Eduardo No.... Medn1<Io SaulO<, 0lllI0 Sa=úrlo de EsTado ,
Saúde: oSobutiloPaz~,~ do ~indicato.~ do Guanf, para qllC >preseIltom, no pu:
de ljUlJl20 dias, IUÕOS de JUSIificaâva • prupólilO da UliliuçJo do equiJlllllGllos per!enC<llleS i !'una:
por enlidades porticuiaros, COlO ~ns IUCllIlIvos;

1.6. altIDlinhar cópia desta DecaIo, bem corno de Relatono e Voto que a Dmdsmentam ã,
Secox. para IUboidiar a aníliso das~ do ó'llo. relattvu ao exercleio em curso'

1.7. onVÍll' cópia desta DoeisIo, bem COI'IlO do Relat6no e Voto que .. fundsm."tam para
Secrelaria de s.Me o para o 'rn'bunaI de ConlllS do Eslado do Tocantms, a fim de adotarem ,
provi.Mllcias que enI<Ddetem pe:tlÚlontes em relaçio às funclOnáriu pdbUcas esllIduoIs Sim",", P"",
~o VIJUR o Rotinete de Souza Alv... sócí..·gorentes das clfnlcas D'"8J1'l.'C o Laborca
respect!v_. o
9. Ala 11'&112000 - Pluirio

TribttuJ de Cnatu 'ltll Unllo

10. Data da Se""': 0110312000 - Ordinón.
11. EspeeificaçJo do q..rum:

J I 1 MinIstros presentes. Irmn Sltlliva (preSldentA:). Humbt:no Guunaric< Souto Valmir Compe
Adylson Motta, Walron AI<llC01' RodriJUCS (Relator), G1nlhermo Palmem, e o Mimstro-Subst,n
Lincoln Magw.1hles da Rochs.

JfEi:?
S A

President

GRUPO I - CLASSE V - PLENARIO

TC.006.G7211~2

NATUREZA Inspoçio ord1narl. (ReI.tono do AbVtda<!es)
UNIDADE Coonlonaçlo haionaI da Fundaçio Nacional
S..w. no &tado do TOCIJIllnl (FuDUAlTO)
RESPONSAVEL Fobx Tada! Chave.

EMY.NTA Impoçio ordnwi. na Fundaçao Nae>ooaI de sau.
no EItado do Tocannns - Funua-TO IrnpJarxlad<
Determinações AudlênclS dOI reaponsáVCIJ. Carece de base leB
o COlIVinio que, • pretexto de desceotnll2ll' e CSlIIlIUW
parllClpaçSo complomenw no SIstema Úl1ICO de Saúde, c<d
gratuttamente Il semh~. o uso de bals pertc:ncemes a 1JnJj
pott enbdldes pnvadu. quo cOOram pelo 1I0.dull..,ro m«Ii~
bo'Pltallr

Trat..... do IllJpoçio realltAda na Coordeoaçio R<g1Onal DO Esadc d.> Toeomtll.l ,
Fun<!aç&o NIcronal d. Saúde - Furwa/TO, !lO período de 3 • 14 do maIO de Im, em rulo ,
detemunaç10 proferida no TC·0Q8 88911996-1 (R<\IÇ'" 62198. illlCtÍda na ...., 36191. 2' Oman
objetivando vorifioar • lesaIuIade des 11M prlllCAdo. nu ar... do IIll!lllÇÕe5' """"""" o _ ,
pessoal. e o cutIlpomenro do. ternIO. do. convimos do descentrallUÇlo du retpllCl1VU wudad<
hospitalares em. GuaraJ e em Colmu

N..... de licits;:ões e COl\t1IIO. lI10 foram vmficadu urogdlaridades Na área da .....
de peslOll. venfiCOU-tC uma urepIandade A funasa/I'O ati arcando com o anui dai. ceaio c
funcIolllllA Rose Mary Praxodes Araújo. a qual. • teor do §I' do art 93 da Lei 8 112190 e do art, 4"
Dccr_I.. 2 355/11• ...... sobre a cCSlJOnana que, no CAJO. e • Auombl..a LegulllÍv. do Escada ,
Tocantms

Saltontl • uIllrlode teenlca que. Fuoua/l'O afirmou CItar buscando solucionar o problem
que J... arrasta por mo &IlOI e, lU o molIlClllO da inspeçio, nio sc-.varesoIvJde

Vmficaram-IC. A1nd.. unBU1andades na~ dos COllVÔl1ios, refere<tt.. ..,. hoopita
de Guarat • de Coluw

AFunasa. pelo convimo 1I1I95,lTIlIIfenu.o estado de Toeantinl. udmllliSlt»Çlo cO li!
do Ho'PitaJ Diolmd de Guantl O eatado, por SUl vez, trAIISforiu, modianlo o COIlVamo 23196 (11. 2214~

sem o conhcctmano e o ~mento da Funua, • odmintStnçio o uso daquele hospItal ao Síndica
Rural do Guni, pesooa juridlca .... fins lw:rlllvos Figurou como Ulervonielllt ..... COll'Jâ'no
Socedade _c_ Sio Comilo. íllllÍlU!çio m_ da -. Ho&prtaIar - GH, pa.
""",""qpr-to da ...._. do~do bolpnal

Narra • UJIldad. teen!C&, depoll de InspeçIo no loeal, quo 11 Sm<heato Rural de Guan
tambom oem _una"", o .... permislio da FutWAiTO. tercarizou o HospttaI DJIlriIsl de Cluani
constnIlU leitOl pott pocionles portteul...... cobm1do consuh.. Otnternações

Cooclw que o~ 23196 ClClnpOIa OI 11m... da partlCtpoçio complemeu<ar garAJIli<
almelll'va pnvada, f'erilldo oart 199, §Io, da CF, o o ar! 24 da Lei 1 080190. que dispõe """00 Sdt«t
Umco de SIOUle

Aduz que porte dos marerw. o eqwpamontos cedido. pela Fuoua/l'O 10 estado ,
TOCIn1lns encomr..N IUCl.teadol Os que funcionam eItlo undo 1Jb1lz..OOl pelos entes pnvados qt
prestam """"'" oaque1e ltospltal com fiM lucrallvo, A C1UÚCl D"IJIOIO, por oxemplo. wl..
omprestado um microscoplO binOCUlar. um agttador Klíne e um foto/luocõme<ro. todos port_..
Funua.

Ob.etWII Que, co~te • clãumla .... fl-, do Convimo 23196.~ -.quipamentc
davcnam J« uMdol aPMas para ateru:hmemo aos paetl!nus do 5US. Yfldada qualquet ou(r& forma o
tinaltdl.de de uuhuçlo

O relaumo r'epftl"a, a.lnda, que a SÓCl:a~g«mtl! da c:bruc.a Dlaano~, fannaciut:.ea Slman
POlIU Andl'ad. VianA. til fluacuonan.. púbhca emKluaI, codJda pva a PrefeItUra de~, pot" torça d
tamo admvo ao Conv'mo 23/'96

Com.~.da Funaaa, O hoApl1al de Cohn... fi::lJ. per lU. vez, entt'ClJJUC. pelo lIIta60 d
Tacantuu, a~ da prelettura. loc:a.1 As. ut'CSUtandadu. apot\tadu aundam. Mmtlhança com ..
apuradas em GuaraJ Com efb.to, a bla.qulftUCA Roftntltc de Souza Alves. propnatina da Laborco
~bem e li.tncwHWl. póbItca Ht*JuaI, cedida pua aquele rmuuapto, ronforTDe termo aditiVO a
Convimo J1/96 Ademal&, a, mate:n&l... 111 eqUIpamentO. ocdulos peJa FunasaITO ao esuodo de Tocantul
acham~l"por lSIal, I'u:az_ados

POIl" tuãa... Wbdatl. tllenlCa" com .. Ilrn)iac,a do MnuatetlO Nhheo {i1 52}, pro~

"P1/) COM btI.- 1tQ.., J94. I/, do RJTC(j nJa d~II"""1Mdono CoorthnDtht- R6z1onc
...FNS 1'tO E.N1It:iQ do TOCCtiI'fttIU, dr F_ltx Tadeu ClJtsHs, "IJIc

a) ~ -.JdJas CDpIDU _ ..-nnr;r o f"Cum'd_mo da ~. dcYklo 1M!
,(sw",bNm 1.A#sl4ttta do ERado do Tacanlim, nlmlw:mNn,. à ~JSiJO da _T'I!tdOra Ro- Mor
P'N1t::udtU AI'aIi.fO,~ ti ~114çiIa1fN~ nz- a ""'~rJa (art .r fio INcnto-MI n- 2 355/87 ~ ar
94 da LI' "·8 J J2~),

11) ptUH a.fran' o t:If:~"to tícnit:o dM CQm1Intos d~ dtucnltrtz//.%DÇ&J do
UItUii:Jlk ..~ HtJEIIotIo,~ 0$ t~,.,.o.spachNMo.J,ti",~J4l4«tIQ/~~~da
oçlJ6 ~ ~MÇ(J:Jdtr~~,1IItIIfN1tdo w", ,.JIOf'O!IO Mlftrol. doi~patrl1lHNftal~:

c) "'''fi".,. t:I ~"J~ncla e a~MIfOm'" lIMa COMtuiJo di: trWIhnçil.
pt2tTt1lfDlllIQJ. COM W:ntU Q ,..~ D IfNlJror dutlnoç/So dtn 1tNlYrlats , M/JIlpam.J11kJ6 •• -w.M.
""'~11ttV Ulf~ • ~ /tO Eslado. na../'ontM .. Ic~s1açi1op',.tt"..n~ (m't. J7. da [.11 I
8~6619.3 ~"'lf·99648._§{JJo.po),

~ ~1Drnc a ,nlNQÇclo dos M1U ~oI<JC011hso t1JspoIí~ da $IcT_larM di E.J1Dt/o d
s..w-: Jc T~J," jJnHo A Um.. Múw cü Gwm-n" cOIhJndD a MlllJ~ tlftlh,.,. iIt

~ipaIIf«J)tM por portJmt~,t, Q 11%"0 d2 Iln/INIÇiJo ,. 11'" II'tt~o binoetllilr (cóJtS
2142216). ,. ..... Dl'iador K/mc (<<JdJp 1UZJ22) , • tmff~DrdilNrro(cddt80 2142365), pc/
~'D~. tukv ilDMO .,.",....ltMios (c1dll.nl1n Sepndtt - deu ~s, fI, J. •
C'o"1I'tVhIlo"- /JIV95. e clmJ_IaSttpnda-Dadut,1'fOçlJo ~do 1l3O, do Tf//ImtoM COMOdato n-SJ/9S)

Y12)C0lfI ft1'tdt:lMtnt1O 11M tIrlJ, 7J, XI; da COIUtilJl'çdo F.dn'DI, ~ J~ PllI, • Ui T
li 44J.'9~, 11' t:JI'1Nrlo liJO Senhor Mnu1tro-Rl1alor, qtM # ~/c _ Mlmm-o« E.aMIo às Sat«k o
,., Pn.dnW. FIJIINIaç/Ju N.c1OffaJ,. s--k, dnn/ItCI-.!o o CDt'f1I'IltlO"· I J8I9.5. cf//IlclHYMlo .....
FNS ~ o Ck1Iwrno do~ do TOCLmtImlSet:1Ylarta dtt EJtatIo da .smwr, qw mar do
~1Rf'/Io dtu~s, .NniifNM~ da~MisN'« GNort:d/TO, Utttdo'1If WRiZ qw
E-.do do T~ 1'111110 COf"'bno n· 23/96. ce/INado COM D Shwiicmo /lJnw/ * G-wi li •

l~nIIM:kJ .. F'watIsçiJo lhlNj1c.nN SIJo Calfrl/o. a:tr'D(JOlOfl as hJpd"l" « ptFfIClptDÇiJo

~~7.*:.:.~~~a1~a.;'!~·~"~=J:::v:rl't:~t1~~oplJn
VI 6) C~ " dllfHJ<"O no ! /- do art 3J da IN/TCU n· 9, lfIW x.J4 ftI/O •

~/~ d C/SETNS di cdpi4 do npwIJettlC qtM vI.,- Q JW .Mkr.fdI!/o ., ,.,.~.
MJ/IcllGltllo ao Conro/I 'IIW..f'-ptz ctJrU*II' do RlkstOI'lo ,. AlKIilOrla JItJ~ ar conkIS do Ôr,ptG
,..J.lrwas DI'J #!1t~iclD • 1999,~s #ObrI1II /I!l$ ptI"D'VIdbtc1l:U ddoIGJas ptrtt °~o •
lTr11plant_dtl8 WIOl/~ CbIMlmt:4Ida.J. kIff COMO dt:u /'r_llados obtldos

VI-I) ScP'~illhadaCÓJ!'iddo~.unNIlf//IkvdrlD' .v.ci:ldo qtIf//I VI.ra_r 1OIrfOdtI.
,J.S.CI.r pm'D 1fIb1idu1r a Dnd/í# da!I CDnIlU do Óf'BDOo ,../at/wu /MJ ~rck:lo.'" etlT«J

VI:1) Sc,a cOMtln,CQdo 00 Tribunal de COI'ftal do E.J'kxIo do TocannPu, paro ti

p"0uuJlneJ(u a oU'" CAI'gO n;laM« !If//I",NJo,v$ pJb/rcos .~lDJum$ s~r.". JH'opn~Jancu...._"t"'$ a
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laboratonos de AnalIses Clmlcas, controtadoJ como prestat/or4s de servIços a umdades ho!pualart
credenciadosJllnto ao SUs. a eremplo de Simone Possas Andrade Viana, farmacêutICa, colocada
disposIção do Smd,CQ/Q Rural de GlIara! - Hospital Comrmuano de Guaral ptlo EstDdo (SES TO
porforça do COl1Vémo 23'96 (Anexo lU - Termo de c.ssão de Pessoalj, propnelana do Labararon
Dlagnosc O mesmo aCOI1ltcc com R(J.nm/~ de Sau:a Alves. Óloquunlca, à dtsponção da Prtftltura ti
Co/mas do Tocantms, pelo Conv~ma 18/96 (Anao I/I - Termod~ Cessão de Pessoal), propnetaria (J

Laborcal
VI 6) St!Ja Opresente processo o/qulvat!O nesta SECEXJTO "

Éorelatono

VOTO

o a.n 4G do Decreto--lel 2355/87 msp5e que

"O&Orrl!ndo, na forma. do /egzs/w;ão pertmente, a cessão ou requmçQo de servidcrt!s, •
ctsnonana rumbDlstrrá á cedente lmportânClQ I!qUlva/eme ao valor da retribuição do servIdo
cuhdo, acrescIda dos Tl!speclfVOS encargos" - gnfo noMo

EntCl1do corret.. portanto. a proposta da urudade teomca e do MilU51enO Público de qu
adote, a Funl!.!lafrO, as medidas neccl;sárías: para. obter da Asscmblela Legislativa do Estado do Tacantm
o rcssarclmento da nnportãncla eqwvalente ao valor da retnbUlçlo da funclonana cedtda, R.ose Mar
Praxedes AraúJO, acrescida dos respecnvos encargos

TlllJ1bem Irregular 50 afigura o Convêmo 23196 (fis 22149), pelo qual o estado d
Tocantms cedeu o wo do Hospital Distrital de Guanu, p~rtencente a Funasa., ao Smcheato Rnral dI
Guar&, pessoa Jundlta sem fins lucrativo!

Com efeito, o Convêzuo 118l9S previa, expre.sumente, na clausula 2-, 11
1

"a". que cabtn.
ao estado do Tocantlns adnuni!tr.U' e manter em funCionamento as ações e oS semÇ05 d~mrabLados
Este nlo tInha. poderes, portanto, para ceder o Hosprtal DIstntal de GuarI1 a terce:aros, sem (
COnsentllnento da FUJ1J,SI!.,

Essa vedação está expressamente preVista na clausula 2- do Termo de Comodato celebradl
entre a Funa.sa e o Governo do Estado de Tocannns, YJ.~

"O Estado s.e obnga li. zelar pela perfeIta cl.>nservação dos bens ora. cedidos e to nic
tnnsfenr a terceiros, no todo ou em pane, seja a que titulo for, os direItos me:re:ntes ao presente COntrito
salvo na hlpotese de prevIo e expres~ consentimento da FN5 "

Demonstn~, dessa forma, que o Convêmo 23/96 carece de base legal, por Dia have'
autorizayio para que o estado de Tocanbns transfens5e a tcrceuo untdade hospJtalàr que recebeu d4
Funasa. com o compromisso expresso de adnumstra·la e mantê-Ia

Venfica·sc, umbem, que a unllzaçio dada pelo SmdlCt.to Rural de Gu.arat ao hospita
extrapola os hmltes da pa.rtlclpação complementar no SUS, garantIda a lDIClatlva pnvada, cstabetectdo~

no art 199, § lei da Cf e no are 24 da: l.eI 8 D80/90, corno corretamente assmaJado pela uRIdade tecmca (
pelo Mmlsteno Publico

De fato, a lei, ao regular a matena, em nenhum momento autonzou o Poder Publico t
cerler, g:r7ltUltamente e sem lICitação, seus bens a particulares, a pretexto de de;scentraltzar Ou eshmuJar l

panlcípação da 1mciatlva pnvad4. de forma complementar, no SUS O 1ft 26 da Lei 8080/90 prevt"

claramente que a pllltlCIplçiO complementar da miCll!tiva pnvada no SUS sera rcmuntTada, Jama.J!

fomentada mediante c...io de bens do Poder Público
Alem diSSO, conforme a cláusula 8-, §l e

, do ConvêniO 23/96, o SlDdJcado Rural de Guara.
devena uw os recursos e eqwpamentos do FNSffO exclUSivamente pua prestar assistência aos paciente!
do SUS Por ISSO, a utilização de Instalações publicas para prestação de ServiÇOS 2. paCIentes partlculare"
Viola a COnstltulçto, a Lei 8 080/90 e o propno termo do convêniO

Foi observada, aInda, autilização de equipamentos públicos por empresas pnvaJJas. co
fins lucrativos. configurando abUSIVO enncjuecimento ilicito. em detrimento do Erino Absolutamen
Ilegal eImoral autilIzação de eqUipamentos da Funasa por entes pnvados com fins lucrativos

Irregular, ainda, ofato de oestado de Tocanuns haver permItido adeterioração de par
dos equipamentos que lhe foram cedIdos pela Funasa. dos quais era responsavel pela manutenção
conservação em bom estado

Por fim. quanto às funcionarias publtcas estaduais Simone Possas Andrade VIana
Rosinete de Souza Alves. a análise da matéria escapa, obviamente, da competência deste Tnbum
Concordo. aSSIm, que ofalo seja comunicado ao Tnbunal de Conlas eáSecretana de Saude do Estado (
Tocantins, para as providênCIas que entenderem peninentes

Assim sendo, manIfesto-me de acerdo com os pareceres unissonos da unid'de técnica e(
Mmisténo Público. eVOTO por que oTribunal de Contas da Umão adote aDECISÃO que ora subme
ao Plenano

Sala das Sessões. em O1 de março de 2000

1.1OO--~ líI Lf.a:L.
~nearRodngucs~

Mimstro-Relator

AVISO N2 733-SGS-TCU

Brasília - DF, 9 de março de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci

mento, cópia da Decisão nQ 122/2000, adotada pelo
Tribunal de Contas da União na Sessão Ordinária do
Plenário de 12-3-2000, bem como dos respectivos
Relatório e Voto que a fundamentam (TC n2

8.479/99-2).
Atenciosamente, - Iram Saraiva, Presidente.

À Comissão de Fiscalização Financeira
e Controle. (RICO, art. 32, inciso VIII, alínea
b). Publique-se.

Em 15-3-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

DECISÃO W122/2000 -TeU -PLENÁRIo

1. Processo TC-OO&,47911999-2
1Classe de Assunto: V-Auditoria
3. Responsável: Luiz Otávio Mota Valadares
4, Entidade: CompanltiaBrasileirade Trens Urbanos -CBTU
5. Relator: Ministro W~ton Alencar Rodrigues
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Tétnica: Sece~m
&, Decisão: OTribunal Pleno, ante as razões expostas pelo Relator ecom fundamento nos arts 10 in
lI, e41, inciso U, da Lei 8,443/92, e22 e54 da Resolução TCU 77/96, DECIDE: .' , c

&.l. considerar atendidas as detenninações àCBTU, proferidas pelo Triblllla! na sessão de 28419
~C-925.220/1998-I, Decisão Plenária 175199, Ata 15/99); . ,

8,~, considerar apresente auditoria como cumprimento do item 8.4 da Decisão aque se refer' A ;1'
antenor (acompanhamento semestral da execução fisico-financeira do trecho Calafate-Bmeiro d
construção do Metrô de Belo Horizonte), concernente ao primeiro semestre de 1999 re~stran
perlodo, aausência de irregularidades; , •

8.3, determinarajuntada deste processo ao TC.925120/1998-1.
9. Ata n' 0812000- Plenário

10. Data da Sessão: 0[/03/2000 - Ordinária
11. Especificação do quorum:

11,I. Ministros presentes: Iram Sar~va (Presidente), Humberto Guimarães Souto, V~mir Campe,
Adylson Motta, Walton Alencar Rodrigues (Relator), Guílherme Palmeira eoMinistro.Substitu
Lincoln1':aga1hães dl Rocha.

~Q.~~,
WALTON ALENCAR RfÓbRIGÚES

Ministro·Relator
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TCoOO!.479I1!1!19-2

NATUREZA. Aud-..
ENI1DADE CompanhiaBrud~ de Trms Urbanos a CBn:
RBSPONSAVEr. luIZ OtaVIO Mou VaIad....

EM!:NTA Au<htona. Compsnbsa Brul1euo de T_ Urbo"",
CBTU Obra de "'plaJQçJo elo Mett6 de Ilelo HorimJJle, _
CsIa&t6-.Ilarmro AJoodin><JJlO das~ do TCU NI
III.ntiticaçlo de~ lumad1 10 proc_ Te
9252201J99I.. I, no quo! O TCU fez de<~ O CBn
pert1Delltel &O ~eto dette pmccuo. e der:mnmou~m.11ad
lOOlIlpIlIbameoo-w da eu<UÇIo 51100-5_0 da obr
dotr<d1olIlOllClolWlo

TrataaJe de zudítona desbnada a. aoomp.nhar a rqliZl9lO da obra de tmplantJçio d
Metnl de Belo Homoote, tt>cl>o CaIafw,.llatreuo, <:<>ne«neatc '" Prosrama de Trabollt
16091 0572 1212 0004, <OIll roolúaçio d<tomnna<1a pela Deouia PIon&no n' 261199 de 19599 que
par de lIIIOnW O realizoçlo do Plano Espeaal de Audttona, collhmplou obru CU)'"~' forar
COllIIpdu no0_GeD1 de UlUlo, _"10 oxarClOIO de Im

o Plelláno do TCU, por V1a da Decloio n' 175199, de 21 4 99, prot'mda no. auto. do Te
925 22011991-1, que <uld"" de s.udrtt>m >obn O"l~ do rn. M.Irt1pOI""'''' tk !hl.
Hon:om,", J& haVlI UJlm se JlfODUftCLldo

"81, delmtll1ll," ti C""'f'l1I'/lkI Brtuilll'" dt T"", 1h-bdrrt>< .. CBTU f/W os pr(»a_
- adlhI'OSro_ na c._n' 0119I85, a partir do r..... dtA~n' 017. di 25 tk jIatIo
di 1998, ")QlIr=-p""ladaJ mntpN_lOlklórl..""-«rJ""fdO,~oro~dtutkvJdtu__:

8 2 tUIU1III_, m_. ti Ctl/Irpanlua B_I.I'" di 1lwtul.Jrbano.r .. CBTUa 1WJIUDÇiIo do
estlkJo.s~p«a ajmr .arp-.çcn qN potlmtlllf .1' ohtItJt:JJI CGIr Q w.bMpJo tk 11M HrO"O eonlWJlO
" na _Iuhdt do \"'!fi"''I''O da poutbllldatk di~ di _ ......~.. do .,.._'u vtgJntu na Contrai<, n' 0fJ9185, lfII' procodtJ ti ""'JIOC"'f"Ja d<u cottdIç&s 11-'"
o_nt.pratlcodtu,

83 fr=- a J1NOD di 60 (u_llIa) """ para lfII' o~ Briutlnra dt r,.,.
I1rItmoI.CBTUc_qwu"'Trllnmalos""'_~ ..jI;nçiIodo__no,...
_D#', afim do qw...ja__ a "''''''''''''' do adoç4o do ....... CMI1rt prtNldlfraa CO/II vi_.
''Y'dn'a ooorriltCltt Ih qwa/qlJw_ ao~fMbhco:

8 -I mteMf1tar à SECEXIMG tJ116 nt:hn o aroo""Pd''''~ 11'" SftIUtrdl da CU'CIIp!k
.f/st""':fi~Jll'tJda/I'JcJta ~tI'tJ,.l8Iwotl obra"~doMeI76dt B.loHrxlZOlIIt,
'1ifonrttwJo f1II'Ú'IWr occnIttcl.2~.-- IMicros tk ITI'<p/arldadu,

85 __~ ..... Docirao, bar COtJIO da 1I./otóno. r"",qw,,~.
C",.,nIfo MuJa" fIt. "'* o lJI't. 166 da CtNlStltulçlla F_, .."'_ do dlIpOMO no J"'7ÚIIT'IfC
"l/I1Idodoan. 5'tialAl"'9 1/ll11P9 (lA1~da UniJIoparaocuclciofi_rodl 1999).'

A partlr do< l"bJJho. do IIIdrtona d. qllC cuida o _ PIO<HIO•• __ ó.
s.-JMG nIo haVOJldo veri/l,&do itresnlandad.. 11II olln .m exame, mwf.""".... c:ooelo_,
MS JIIBIJlnfes t«mos

"I} _ dt p""JCU .,.. ar .t''''''naçIJ<....tIdtu 1"10 1'n1nma1 à CBTU t1t7t&h do
D.ClsdfJ 115/99, Ata ISI99·PIBlnDfrK- _tias ali a dcrtado na/IMÇlIodo",...,.. hw>tr_1fI<>

ti) ,(.", 8 J - o Tt'1"JlIfO Adstlm (ua /01 mnltOdo por todM tu~ssoJllidntu nn.IM
€Ncuçào (1Hclun~ a ~dt,,~M,nldn J"n1cr EngInuJlJ S.A).

h} lI.m 8 1 .. 41' garanlJttJ cantraltt",s foram l'tIKlW>dos, """"'"' tU Cl1T1Q de j ...
banctma ~ apclbcu th stgu~'l1'antlQ.

c) 111", 8,2 - O$' ~StJKJOS rt/tltlVOJ l1lJS pnÇlJJ tt:JnlrtnJHnJ do Contraio 009'85 ftN'Q

thr4lJnJO!vu:los ~ ~ncammhadtu (JO Tnbtlnal atr'avés do ojk1tJ CRTIOJ6fj/l999IP dIJ 2 /J6/99, ~I'ICOIJtMna.._n/. sob anal,,, na ....bllo da proce.." rr 925,20011998-1: oco••duJ/io do CBTU. a di q,
os preços do COI1trato .m ../o .SIiJo e,. midu1 3.J~ oba",o dos _ pra/lcadaJ .", contrtIL

sin"ltJns lIclItJdo.J~/a C8n! 1tO.I 'lilh1rfM l/WH1'O ano.t (04 loIu do 1'OIJIQ/ $do Ga1Jn~WlntloNoWl o:
Me/T6de BtkJHonzonle, 02 IDludoM.mJ di Rectft t 01 1011 doM.mJ di FOI1I!JIUI!I),

lI) f1"l!POI1IOI COfUid<"" oP""_t. Ú __ di AIlliJIDrla como ClIttIJ"I..nto. P'J7"
pl..tro ..",.S/7J di 1999, tio 1/1,. 8.j da dlClJdo 175I99-P~0 (~"'to _nraJ ,
""CIIç/k>flnco-filtanc.,ra da /TtI.ho Colqf"/t-IJorrJlro), .... a COft.IfaJoçdo tk 1"'Z'Ilartdatk••

Dl} pt'tIpamO'flII"OI' o pnunit pOC#uo tID rr..925 22011998-1, paro "'fiMptT\'ISlOS I
,ti", tmt,nor ..

AquieOCtlldo parallmelllo 0 __ propoJla, Odll"ClOr da I' DT, com o cndo da tItUlar,
UlUdade tecmca (fi 49). alertou ').... o n..,...idade de ..,. odoquaçlo .. que _ decid,do I'"
Tnbuntl acerca da de!emunaçi<:l do CongreJlO Nacional, contJda no ineilO n do In I- do Decm
l.eJll.latlVO 211999, obJ"'o do T(:-OO161911999..9. que dupll. J<lllu o 'OCOIIIpOIIJIanttnlO ln....s17tIl"
er~ctlçikJ fútco-financelra da ohra. t$peCia.l1Mfttt quanto a ~tlWl' apbcaçclo do$ r,atT'3()"f 110 trlcl'
C'aIqj'au..Barrolro. 11fJoI'nr<mdo a ('0101""" ..ncl~ no IltCuo J l[IIa1qwr "",,"inaa fIt. _,m};
mdlCUH r.k 'lngularJt:iDtMs"

É o relatório

VOTO

o presente procello se re1&clOna. com os dtsdcbnmtntolo advindos do I1tndJ.mento d
sollCltaçlo do Congreuo Nacional a que me referi 1')0 R.tlatooo

Em atcnçlo â .0l!Maçlo menaollllda, levou... o d'cito o IlCOmpIllhamenlo da execuçli
ijllco-finonceill da obra de "lmphmllÇlo do SlIlenll de B.l0 H<lrizom... Trtcho Cslafit..Barretro". pc
Illlermúho de '_lo relliado 1"'10 Secex..MG, daado ongem 10 TC..OJ4 275/1999-6

Arefenda audItona, abranaendo o tnmestreJulho-aa~crnbro, tambem "ntIo dlucto
''''grtlandades '', conforme registrou em. seu Voto o eminente Mimltto--ReJator Humberto Sout
(Ote1510 9S6I99-TCU-PlellÍno, Ala 54199......0 de IS 1299)

N"'!Uelo oportumdade. o PlellÍno expod.u o caTU detemú~ de caraler provClltlv(
CUJo teor nIo 'onfllla com u collCluo6esd. Sooe>óMG. no ttlatorio delUÓltcna dasle procIUO

Por ..... razões, VOTO por que ..,. apTovac!<l • DECISÃO que ora submeto a ...
Plenario

Salo du Setsôes. em I' de março d. 2000

IA1-.00:...6{ t4L.e-.,.
Wii'i;;n}Jencar RodnJlUll

MJnistro-Relator

AVISO NQ 761-SGS-TCU

Brasília - DF, 9 de março de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci

mento, cópia do Acórdão n!2 30/2000, aprovado pelo
Tribunal de Contas da União na Sessão Ordinária do
Plenário de 12-3-2000, bem como dos respectivos
Relatório e Voto que o fundamentam (TC n!2
625.231/96-1 ).

Atenciosamentel - Iram Saraiva, Presidente.

À Comissão de Fiscalização Financeira
e Controle, (RICD, art, 32. inciso VIII, alínea
b). Publique-se,

Em 15-3-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

11) eucaminhar CÓpia desce Acórdlo. bem como do R.elat6no c Voto qu. o tunaamlhu••n,
Sm.hor PreSidente da Comisdo de Fltealtz.aç.lo e Controle do Senado Federal,

f) autoIlZIl', no. tM'mOS do art. :lR, IllC1W n. da Let n- • 443192, a cobrança JudJClaJ
debito. caso nlo aundida a notitiC4ÇJo
9. Ala n- DII1:oo0 - PleDãria

10 Data da SeuIo 0110312000_ Orrlm.tn.
11 Especificaçlo do quanun:

11 1 Minlft1'OI prnentes Iram Saraiva (Presldentr), Humberto GlJIrnarles SOUto. Valmir Campe
AdylJOn Mona, Walton Aleneu Rodnsu-. Gudhecmc Palmezra (R.clator') 11 o Mnatro-Subltin
Lmcaln Maplhic!l da R.oclta

;r:~
~~-

FUI Pracnte LUCAS ROCHÀ..Fi:iR'rADO
Procurador·GeraJ
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TC-62523111996-1
Natureza' Relatório de Alldllona
Unidade. Hospnal Geral de 000... do SulIRS
Responsáveis Assis Roberto Sanchotene de SollU, Nelson Carvalb
de NOJWbay, Gilberto Venossi Barbosa (ex-5ecretános estadllll1s)
LllJs Carlos MBCChi Silva (ex-Duetor de Secretaria estadual)

Emcuta, Relalóno de AudI!<lnarealIzada no HOSJlltal Geral de Cma
do SulIRS, consOllllle Decido n' 674195-Plonario Rejeiçio dM razôe
de justificativa apresentadas pelo, responsáveIS Aphcaçio de multz
RcoomCfldaçllcs. EnclDllnlwnclllo de cópIa do acórdão, ",latono
voto ao P!CS1dente da Comisslo de Fiscalwçlo e Controle do Senad,
Federal AutolÍZftçãn para coblançajudiclal da diVIda.

T"""-se de Relatório de Aud1tona n:ahzada no HOspllz\ <mal de Caxias do SulIRS,ll'"
leVe por objetivo verificar a reguImdade dos atos lIl1IlCllleS a c:onstnIÇio do mencIonado hospItal
mcdlanle a10<8Çã0 de rccUISO' do Muustcrio da S&llde, em atendimento à determin~ constonte clt
Relatono FntaI da ComlSdo Temperária de Dbfa.s laacabadas do Senado Fedcral, no, temlo. da DeCls!l
n' 674/95-Plenàno

Referida audltori", realizada pela SECEXIRS em 1996. aponlOll as iIrcguIeridades abaotl
indJearlM, as quais foram objeto da aud1!ncu1 dos cx-Sectelínos de Obras Púbhw, SanClllllcnto I

HabitnçID, 51$. Assts Roberto Sancllotene de SOIlZB, Nelson Carvalho da Nonohay e Gilberto VenoS5
Barbosa, c do cnt10 Duetor do Departamento de Ob"" da referida Secretario, Sr. Luis Carlos Macch.
Silva, da seguinte fotlllll. •

a) SI$, A!si. Roberto Sanchotene da Souza e Luis C;':"los Maccbi Silva.
..I) "utilização d. pu'{)(J1 • recur.o. matlrlalS pdb/lcos .m .ervrços ou utlvlritJd"

parlH:ulartsl constatado ao confrontaT·se as plantas ba1XlJS dtJ Projeto Ex,CUllva do Hospl1aI Geral dt
Caxias do Sul••Iahorado pela .mpresa SULTEPA. cOm aqu.las consumtes do PrOj.to Básico, orrutt<k
do. então SrcrtlOTlLI do Interior. DtsenvoJvlmtnlo R'gwPJa1 e Urbano e Obras Públicas, quandt.
vtnficoJl.se terem sido asnnadas pelo:r mumos tiClÚCOJ";

..2) "mobst",ánaa do. te..."" do EdlUll da Co""o"fncla n' 404/89, par. COllSlrllção ti<
Hosplt.1 Geral ás COXias do Sul. pela nllo submlS'ão, par parte da .tfr[Jresa cotrtratado, SULTEPA, de
ProJ.to Ex.como à aprovação do .ntão S.cretarla do Interior. Do•..."o[vlm.nto R.glonal • Urlxmo ,
Obras PúblIcas, '1)'% queprlvrsto no uftndo instnrmtnlo convoCll/6rio",

..3) "aditamtnto DO Termo d. Contrato n' 077/9D-CO, da eucução ás ••rvlÇas •
fo"",clJtl.nro. _llOI'dlnário•• stm lICitação, ...dIante O S' Te""" AdJIlVO (Termo n' 7S19l - AlCO), no
valor d. NCzS 31.09S.19S, 00, a preços d. dez.mbro/89. valor q/ll <tlS')O'Ja, à época, a realização ás
liCItação na madoJldod. ConcorréllCio, coma preconizava ODoertto n' 98 248, d. 06/10189 ~n DOU ás
IOfIO/8Ç·",

8.4) "suprtsslio de IteM contratados (sut,ma de sprmk1lrs para combate a mcindio ,
recotlSrrução a. prédio préoD:i.lt'nl' no loca/). Com afinalldadl tmp/lclJ. d••neohm o. acrúcimo. d.
ár.a dos jan.las a. alumínio. colocação ás forro dt gu.o 1JI1S ár.as midlcas, _CUlOdOS ••m adlttvo
formalIZado, pasto q_ lá consumrdo, com os serviços. fomtclmentos extras Irregularm.nte adlt.das
porm.lo do T.rma n' 7S191 -AlCO, a 'folga' dt 2S % admitido pela Decreto-I.. n' 2.300186. vig.nte à
época, para as varlaç"es no valor do contrato";

b) Sr. Nelson Carvalho deNOllOhay: JDClIll&ocomnciaa.mna1adanaaIinea ..3..una;
c) Sr. Gilberto Venossi Barbosa' "con.rratação dt mau aprOV~!nrD dt recur.rOJ"

destitf1Jdos ao apar,lhamtnro do Hospital Geral de Caxias do Sul, caracrrruatlD pela utrluação df!
apeTW ptqu.no mantanre (NCz$ 3031 680,88, .qUlval.nt. a j8%) na finalu1adt pret.ndldo, pela

re.rtitutç~Q da r,slanre dos r~eursO$flnanctlrDS, NCzS 14.J96 71S,23, por mtlO do Oficio OAB n" 749/j
de 12í05J94. nm corr.çiIo monetária th 21/02/94 ati 09/0$/94 bttn camo pelo ttrravio a
eqllipm'flmtos atiqutrldosU

• Prc3entes as I"lIZÕf:S de jumficatlVl. sohcttadas, a Anahsta da 5ECEXlRS empreendeu
segumte e>WnC

11) Srs AsSIS Rcbct10 Smchotetle de Sow:a c Luis Carloli Macebi Suva a RlIpCilto d
questiSes acuna indIcadas. na lIeqO!ncla respeetlva

&.1) entende o AFCE que OI motlvos alep,dos pelos rc:spOnAVCd DIa procedem, já que
profiwoIWl Norberto I..e.nna. e Ven. Lúcia Dutra aslÍDll'l:lUo na. condJ.çlo de. &utorcr.. tanto -o ptOJe
bélco da Secretaria do lntenor e Obru Nbltcas. como a projeto execubvo da Construtora SULTEP
"reslando .-vld#nte a Inobnrv4ncta Q() principio da n6F,gQÇ40 d4~es'" razIo pela. qual cODSide
DIa elldid> a ureguIoridade;

&.2) confon:ne II.ltentado pelo A.mhsta. o): CJC1&n:ctmentos dos responDveis nla se fizera
acompanhar da neccssána eomprovaçAo de que o projeto executivo foi dC"lidBmcnte aprovado pela cntl
Sccretana do Interior Asmn. manifesta·,IC pelo nIo acolhimento das JU$1ifiea:ttvu. já que DU plant
apresentadas à cqwpc nIo se comtlltou nenhum rejpStrO de apmvaçlo.

a.3) Nos te1D101 meneionac101 na inrtruçIo, a "Jrregularldade apontada pela ~fJrd~ e
auditoria lelft orlzem no!GlO do adilevo contmrplar UtVtços elOl7f«cbrN1flOS n40 útc/ufdcu na IIciraçlIo.
CI!Io atcNiJmento requu,rlaforMcuJor próprio, db ramo, e nIJo apréprla Consrnaora SULTEPA.. pc.
nlfo s. im.riretrf, OI Itlns acrueldos, nas artvldaà«s dura. A.rsl1rJ. o qtn s, wrlficou,foFt;03ament', fi
wntJ mt''17rJediaçr!o, pela SULTEPA, no forn.clmmto tios NJuJpamtntos C01'UtOJ'lt'8 d4 cláUsula $egut'lÇo
do adJttvo em COMmIO (fi 48). 1Mlhor detalhado, no Ilem" 3 do ,.tlat6rlo d, aud,toria (fi.IO) Ao opr,
pelo aditQm'nto a Admrnutrafllo Estadual nnunciou à pOIsibilidolÚ d" por 1Mlo d, IIcttaç4o, ob'l
~IJtorucondiç{Jupara a Admlnlstraç40 PJJbllca.

.Jf1lt, a ~idJ,m:la di! se tratar M materiais e s,nllços de outros fonwctdoru, IXIgla~

llr:Jlaçao própria. • nlSo o aditam,nto do C01Jl1'tzro Nuse senlUJc, Q dOJl11'lna tU Caio Tdcl/o, tIO dúcorrf
sobr. a a/uraçiJo dtn co1lt1'atos admlrdttratJvos·

'.( ladtude da alt,raçao bUm,rol do colflrafo dtwTá ccmter-se nos 1Imltu d4 MbllJta~d

d,correnll1 da l!cllaçlJo, sob plna de 1UI/idadt, se uc,der o campo de cjlc4cfa duta'
No ClU'D corwnlo. «u...se o alrapolor;!Jo do objeto /idtodo, 110 Instante em que se adqwrJ

.qWpt»lUnfos .: SI! contratou forru:ch1unlOS qw 1SiIo lme1'ldos no rol dI atrvldadu da competlnclD a
SULTEPA, já qw nlJo fabrlcant. dOI mumM Tem...tt, no ClUO, IUl'IfJ'lo de como uma prlVi$6
ilfComplela poM llUtJll1' alt,raçlHs n40 comemplodar InlclalmttUa 1IO projato b6nco ,
conr.qutnt"m.1ft~, na Iiclt(JÇ/Jo b GdJç6'J, C 1tNJ'1tJO tU aI/'''aclJu. ta1vu/Ms.m "a/1Mnte jlUtljlcávei:.
qumuo à ~usidatU, à luz tlat nttIIfifntaçõ~s tlcnicas do Departam.rtto tú Obras 1ncO",IN~"

6qufwx:o, na oplrtilJo da lru/nlç6o, DQ n60 ~r·lt, em ipoca nporluntI, OI I/mr qw au.jarmn a
aItuaç6u. abrindo camInho para afalbD aponroe/aptla .tplipc d. auditoria, rt!1a1tva à nlJo nallzoçh.
di! outra Ircilaçllo.

Pac(flCQ, 110 .n.t.nder da equiptJ tI. auditoria. a algibilidad. da Ilcl/aç/lo, t,m·s. qu. I

valor aditada, Cr$ 31.095.195,00. ao~ t'11tpn nI que trtJdJJztu um ocrúcJmo ih 24.986" ai
conrrolo orlztno.l. a ~ito cU sítllaJ"-,!'l: dl.ruro do llMfr. pcl'mltfdo para DCri$ctmos autorlzodos IM/'
arl 5S, § 1-. do DlercltJ.lIi "" 2 300186. d//lI:) vlgeml. Inqu0d7ava..sC, com maJ.r proprl.diJtJI. nofam
d~ valor a .mejar a real/xQçiJo da /OmadJ.I d6 pr,ços, C01ÚOl7tfl arl 21, Ú'tCUo 1, aUMa 'h', do muJftl
Dter6lo-t.h carrlgIdos m07l<ltar/"",.nt. 01 /lmltu pela Portar/4 SAF n' 03. d, 03101191 (/n DOU ti.
04/01/91) ÂJ.rim. M valores acima. d. Cr$ 2823$ 000,00, no trlmurr, tb JlJIMiro a março ck 91
enqum/rawzm-s. rsa cJgibiluialú tk to1ltOda tU pnços, p'rmaMemdo n40 ilidida a irngu/DrldadL
cabtnrkJ dll,rmJNJÇ&s corr,tivas".

L4) esclarece o Anahsta qPIl as Justi6cattvu enviadas nIO explicam a 11JPICIdo. 5eD
achuvo tonnal, de itens regulanncnte IIKttIClO%IAdos no contra:o (nstema de sprlnldcn para combste •
n~c!nd1o e Teconsttuçlo do pridJo~ no local) para & contrltlç.&o de oUlros serviços q~ oIc
foram preVl!ltOs nucaImente. considerando·&eamda o Cato de ter-se esgotado o lumte legahnente demud,
de 25% do valor do contrato Oeue modo. entende tAmbém nJo eUdidA 1111'Jeguland&de

b) Sr Ne1.5on Carvalho de Nonobay chsc:onia o AFCE das r&zaes expostas por cs'
responsável no toCtClte à ocorr!llCIa assmalada na a1fnce "a.3" retro, fundamentando seu r&Cl0cinío r
objeto defuudo no contrato em. e:ame que Q!o pemnte. no seu entenda, '"a Inrroduçi1o de servlç<
complem~Pllar• .r MO CO'ÚOF1lUS com o proj.to". Igualmente nao &Celta & alegação de que a comrataÇl.
de urna \UUca emprc~ pl.fil todas as obras do hospital evJtou DWOn:, gastos, poIS, COD30ante expbca. co.
bue em dlSPOSlbvOS do Decre:to-lcl ne 2.300/86, c:ntIo Vigente. "a irr~guJarldaáe rulde no falO t.:

aduamf!nlO dI slrvlços e jornl:cH",ntos ni!o contemplados na licltaç"o f: no contratO orlgfnal, já 9"1, :
conf~mplados tWU.JI!M sido, tcr·s~·ta .:fthVa"'~rrJe a situaç60 configuravel como acriscimo, passtvd c
txlZme do ponto de v1.JUI ticnico, tcon~mico • lego/"

c) Sr GIlberto Venos," Barbosa' confirmada peJo raponsavel a rcSUtUlçio. ao Fund
Nacional de Saúde. do aeréscuno referente l atuahZlÇlo monctâria de vaiare.! nlo utt1Ized05 (a1fnea "c'
Supr.l). o Ana1~ ('omndera resolvida eSSA questão, como tmnb6n aquela referente ao extraVIO de
tqulpamentos adqwrtdos, ante a documcutaÇlo comprobatônJ1 eoc.an:unhac1a.

Em concluslo, o AFCE propõe recomendaçll:es aos menclonacics responriveis e
Secretaria de Obras PO:bliw. Saneamento e Habltaçlo. como tambtm à. Secretaria da SaWie e do Mel
Ambiente do Estado do RJo Grande: do Sul. sugcnndo amda & rc:ahzaçlo de mspeçlo no CItado Hospltr:
Geral, a flJ'tl de que :JCja rc:lltAd.a a real 5ItuaçIo de!5e empreend1mento para OpOrtuIla CIênCIa 10 Scnad
Fedetal

O DU'etor de Divislo. por sua v~ entende que as recomc.ndltF;Oes duigldas ao
responsáveiS devem ser dcttmadas às respeeb.Vl1S Sccteta11.l.S esudUSlS. salientando, por outro lado. qu
u a rejtlçlJo dos al,g2ÇlJu tk def~aOJJn$entados ptlos Srs Asst$ Rob.rro Sanchotme rk Souza c Lu,
Car/eu Macchi Sllva ( ). b«m coma IMl0 Sr Nelsan CarvaJ/w tU N01lohay ( ), Intplicn, ~m fimç60 do
drspo$IO no art 43, pardgrafo úmco, da Lei n· 8 #3/92 e no an J94. § 2-, do ReguMlJlo [muno, '
op/lcaçi!Q aos mesmos da multa prevista no mJ:/so 1II do art 58 da lAi Orgtinlca (arl 220, inciso la. d,
Rl/rCU)"". Quanto As dcuws mgestOes feitas pelo AnalUUl. mmufesta sua concotdAnClI., sendo cntlc
aeompanhadoj)elo~o

OuvIdo o Mímlténo P6bbco II I'CSpClto cl& proposiç:l.o da Unidade T6Cn1ca, nos tcrmO$ dt
Delpacho do entlo MmiD'O-Rclator, o representante do Parqul1t concorda com as medidas :rogcndu. •
ex:ceçJo de uma das DcorrtnclU motivadora da multa, por entender quo "11IJo poú ser trtrilnJúJo ao.
rlspomáuir o fato Jk rngtnht'ros pert.nc.nfU aos quadrD.1 da eTttIJo Secrelarla do IIfl~rior e Obra.
Públ,ccu ou &t:I'Ittr.'la tU ObriU Pdbl,cas, SaMam,n/o ~ HoblraçiJo I"~m c07Utado como auloru de
proj.IO de arquitc'I.lra I!laboram, ]Hla Construtora Sultl!.ptZ S/A". Con.:nzna aindJ. "a mcasidaáe dI
observdnclo do valor mádmo do. multa pnvifto no ~n/t!o vJgllUe D,crtto.-l,i n· 199/67''. tendo em vim,
época de ocorr!n.cta du inegulandadcs

Por D~aeho do entlo Relator Munstro Inun 5araiw.. fOI autonzada, prellII11Dlm1c:nte, l
mspoçlo proposta. a qual foi realIZada no cxe.rclcio de 1998 pelo MIV1dor Já. e:ru::arregado da UlStt'UÇIO do'
auto~ de cUJo relatório final podem ser octraidol os segulutes excertos

"2 -SITUAÇÃO ENCONT1lADA

2.1. CONcla40 dIu "bnu.

2.2. ..u obras rk C011Jtnlç40 do HGCS foram condu/das em 1997, danJkrse o receblmenl'
definitIVo I!.Ift 26 Ú IJIIU"ÇO daqul1t ano, confOntll Termojuntado afi 196 Cabe informar, Inlcla1""IU~

qW o ec..trllfO JI. 0;'711)0 - CO (fls. 31·37).firmndo ~m 09102I9Q previa. na Cláunda s.gunda, o prtI:U
tU 240 llJu IÍIm, a .:ontar da data da pub/lcoçdo no Diário OficiaI do Estado (19/02/90, fi 38), para {.
ulcuç60 do Hospital. coracterúandb-sl, tú tal $ortl. atNuo tlllpOlDr" 06 (s.b) lUU1I

Decorrldos qUl1St 1J (onze) mest!S do re~biMenro thjinfllvo, o ErtabelectmenlG
Hospllalar abjela GÍJ prtsert/t: processo r,c,btu. o cD~tenr, 'habltt-se' emitido ~la Pr.ftitla"C
Municipal em 2010;198 (jl 197), co11Starando-st!, no rift!ndo doe1l11llnto. o /lcencfanuruo das obrm
alndo Im 30/05/90 A Mumcrpaltd/Jd« concerku alvard tk licença para localuaçt!o. tJ constqiJrnt€
fimciollampnro. t!m 09/03/98 (jl 198),

2.2. In{cJD das atJvidalits.
2.3.

O Haspfral Gtral dt Cas:1as til> Sul. dtlUJmfnação que preval.c.u dtnrr. oldras proposta
ásrJtr. as qllOlS Ilo.rplJaI R.gianal do Trabalhador. foi fonnallllCllte lllOllgurado ... 2910319!, mui.
,mbora ar anvldadts t,nham se inl&itzdq 1JO ditJ 19 do mesmo mis A. glndo do estalHlecimmJ
hospitalarfOI confiado à Fundaç4D Unlvmidod. dt Cas:ias do Sul. rnsntuiçllo cam a qual o Goven;
Estadua/frrmau O C.nvbdo.'3301197 (j/s 199120S), para vfahl/t:ar ofimaO/llJ1ll.nto da nasoc~mlo

A Unlvtr.iritJd. d. Cas:1as do Sul, frardofão d. dir.ito prrvado. i uma rnslilu~ãa ,
caráter comunriáno.regumal, crtada ~m 1967. como rlsultado de esforços conjlDftOS da Pnftrlll1
MU11lcrpal, da Milra Dtocelana, da Ânoclação Cultural, C,mh'flca Noua SmMra de Fátima, ~ a
CÓ1I1OTa dt Indústria, Comircla • Strviços, todos do cidadt d. Canas do Sul Abrang.ndo uma dr.
g.ográfico dt S6 mrmicíplos. oftrOe. na atuaJuiad. 32 curso. d. graduação. 31 d. upeclal/z.çI1o, lO.
mestrado. j d. daluoroda O corpo disernt. suptra a 13 000 alU1JO$ d. graduaçllo, somando·•• 1300.
pós-graduaçiio. Cerca d. I 000 profmor•• comp6... Ocorpo doernt. D".tammt. h.n.ficiados pel
r~cim lllOllgurado "osplta/. as cursos dt M.dicina. "" fiatctanamento desde dt 1968, • E!!f<t'llllJgf!1l
ás.d. I9S7, ContOll' atualment. com cerca d. 600 alrmo•• A l7lS/alação do Hospital ... C0mt1l10 ahre
poSSIhllldad. do r:nação ás programas ás ru/dillCto, ali .ntão I_wu no região Nordtsll d
E.rtado. a/im d, estdgios e outras attvtdadu práticas lNctSSdnas à complnrunrQÇ4D da {ormaçif.
CUrt'u:uJar

O convimo firmado .ntr. a Estado. a Untvtrsidode "gula aforma ás gestão do HGC~
tkfinuuJo as obrlgaç~tS das parta c01JV,madas. eOn/,mp1ando, inclusive, preo;1sIlo urçmmnIárla pr/.
Admi1llstração Pdbllca para as despesas dlcorrentu .As..m. a .lfneo ".", titz cJbJlÚIl Quo,.,." jI:ra ,
_~ IIIt1UIÚ dt RI 615.000,00 (../sermos. qrdnu mil roals). pela S«rrtarla tia SaJid• • do M.I,
Ambi.nt. à Funda.;tJo Universldolk Ik Ca:cias do Sul. Previ tambim, o comlnto, a criaçllo dt !OI
CaIU.lha Co.nmlr.irlo, a ser Integrado por prtftltas mrmiclpolS do "grão. por reprts.mOJllU 4.
soolaritJd. civil. llSuári"", Reve'lida ás eficácl. dtsás • tiara da )lIIbllC<lçl1o !lO Dúfrio Oficial do Estado
10103/97, a comlnio vigoraráptlo prazo dt OS (ciIlCO) anos. Adotou....para o Hospllisl a ptrsonallda4.
jurldlca dt r-o;h dt dirdlo priwlllo, ..m fins luerallvas. .ob a ásnomlnaçJIo dt FIOSt«ÇI.
UtrlV6rS/dW Ik C.a:fas do Su/-HospitlÚ GD'IÚ tk CaxIas da Sul

Em 08lOS198 a Fundação assinou ConvElrla com o Mrmiclpro di Caxias do Sul (fls
206/219), Oqual ter.par ohj.tivo apr••tação ás aç{}•••••rviços de saritk em nivel ho.rpltalar, pelo SUl
_SisUllfa ÚnIco tk S.Ilk, abrang.ndo, dt acortil> com a .Ist.mãnca do slSt.ma. Itrtemaçáa Iwspital«
(al« 250 mttrllQÇÕu mClUa/s, smdo 210 em (Jbste/r(cia e -10 tltt ]JtdJat1'Ia), aJendlm,mOl pu.
projlrsionais n40 médICOS (450 proe~dimt:nlosImAs), assLrtlncla milÚca. exames esplcuzJlz4tiIn ntllfve
ambulatonal, ai ioeluldas comultO! d. JlTglnclal.mtrgillClO .m oEm.IrÚ:/a (900 comultas/mll)
proeedrmentos m/oilco. (C1rurgras ambulatortals), exames corrrpl....mares dt palologla clln/ca
,co8"!fias, """"es apeclalf<ados (radioJogta. .taJogr'!fia, colangiagrafla tramCU1471<1o,
hlsttrassalprngogrtifio, artogrq/io, fi.tuJografia), tamagrqfia ni1o-computadoriz4do (ertJnWlface, cal...
wm.bral • outras) • exlDMS conrrmlados do apanlho dtgrJltvo, a um =to di RS 49.239,38 (1610).

Conslder01Ulo estar a In.rtitlIíçl1o aJ1IIia .01 InicIo ás t1IlVJdadt', lllIo aisttttdo, por UI,
razão, dodo••ob,. a prOCllT. das StrVlças pela população, d. 1tIOdo a ptrmltlr uma utillllltlva 
pr~cha do wlWM de procld",anrtol obj,to do corrvlmo.flrmado com a MllrfIcipaltdade. mastrtJu.:I em
IM!ficíenl. ante a dtmatuJa real em_e, doi advindo o Tmna Aditivo firmado .m 04!06J98 (j/s
2201226), que omp/lost ar lnt.maç6es para 479 ~llCftmet!tO dl91 "), os at.ndtmetllo. par projinlmrai'
n6a m/dicas par. 6210 (1280 "), as comultas ás IIt'ginela/lIIln'gincia em g/1ltcoJog/a. obstetrícia,
pedlotrla para 3 2.0 procedlm.ntos mil (260 %), passtmdo o teto ás pagam.ntos para RS 138368.83,
traJiuzlndo um ml1flllUO d. 181 "-

COIlCI!bitil>, dtsd. O Inicio das tratativas para a rua maçl1o. paro ofmclr trmament,
midlCO.hMJ111a/ar em cardtu de graruldtJd« e univlnalldadl d. aJ,ndU1fDJtO. em stnto1'l1a com OJ

prl~ciplo. da Sw.ma Único d. Saridt. as despesas dt CtlSte/o do HGCS são atendIdas com o. recurso.!
provlnllntes du/t SUlema f! da Admmutraçdo Pública Estadual. Do G~rno E.rtadua4 pnr for/jIJ dD
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1JT1 Ntonata.{ -!solam'lfJo 27
~Prtl1la/llr" 30

J
16

n , llt/erntJtYJa Ob1t~tr'lCiJ 895
Un>áDd. d« 11IU71IlJC&> P.tUdtrlca J3Q

TOTAL U5J

0_]:"·,,,__
.._10M/lia'""- .- ..·.làtH

"H=llal-dIo."","",1mr'I4 2· 06
NtOn<J1oltmaICII'I J. 17
H_I J. Il
UTI J. 10
PMl4/rla ~. ~J

UniMth Obnótl'ica ~. 28
TOTAL - 115

...... q.. co,"",bJJi,a.. dtcl.riw>Mt." para o adIant.nto do lnauguraçao do HIMp/lal. • 'P" forc.
d."it'.itnMlIl~ smtt:ItiM

Dw 1""01>1.lIIOI apt>ntados fJO' OCOJUlo do muntoria proc.dldo .111 J996 (fi! 01-1
c011.fi~* ti 1NCUS,datk di adaptaç!JU, a S6guzr com~1f1odar rnJI1fftJa1Mnt~

oi .4J"~õu no '''o do .010 dt radiologia. para I1lt101aç/l<> do aptJr.lbojlxtJ d« RaIos
In", COMO do plsD Àtr ,"Ulntl dqJ.ndl1ICiLI, para n4cuç4() da et»fCrIMpm da /Hue do 1WZIIJO 1IIpIZ1Y/Ito
prottç40 CMfra~, lUt:utocia lo"..nte e. tilt)lo.r tfMd'tn, MO.!t1ov-,rl btngfd."". fr>ct
~~~s doftbrirtmt•. r'fJW1'~neJo 1'eVUfUrN1f/o utradi tzf7ltZI'WlD bantada, COM tU:pnrU1'tI de •
..... eoIocaç&l d« p1_ d« coM-. a. 1.5 __ porita. 01... da cOlLJl1'llÇ&> do tÜJIrtlra "" por••
la/uaJ. paro a 11I.J« do tlJ_.fitchado COI1J VJoro p1U11ÚJIfm;.

bi F.I no_orl. qwbr", o 11/0 rtbat<odo ... s_o. no bloco o1m_. para 1M1a/aç<
diu 1_1tlárnu cirúrslem

t:) ForlJlJl MlItOlidas ptzrIàu tÜ "'MO « V1tlrRt-u trb mftrmarltu locollztJtl4l no
andar, ptINZp',,,fltfr lU4 trOl'U.fimnoç&J 6m UI'1p,tJiálrlctJ.

~ P1ocadn.... tJ naiJcbItt.J 311"f/1r:otM> JtO ".M 'omodcJ di luz, t»:tgjnfo, ar CCRrrprlmk

,) COntrola• .!" na muMa tmditorlD, " adftamaato co ctmtrato prlncipoJ., por conta to
IXIIClIÇlIo th .tn1Iços • f"""clm.ntos txtraordlnárl..~ ~..J. j1s 09-/0). 1""/ldndo-l. li!
fornecflJN7tlo , iMlmoç40 tU Cftth'Dl d, ar ctmàitlondJo , dutrn, pftO lW10r • NC2S ? 9".090,0.
N"'l".la _,dodI a EqldJH a. Áw!itorla canO/uiu pila IMpropri.dodI do c01lJ7'OltJç4a •
C01SJtnd'Drd SULTEPÂ, 6aC1lUW'D da:r obrtU CIYI.s, ptJI'IJ O~'1M7flOdeu 7IOYO.r 1117t1, Jtao~"
.ua _ [1NC/pl;a. Na pI'....nt, I_ç/ia c~. a l1Ifpt'aprltdotk. qI«1Ifdo VltiJ'<OINI
oco77'htdD • prDhl.7MJ~ lU) _mprago ae ~Ira:s i"Mi~, ô&rlgtmtItNe " HozpJ1al
.jtlhJm' (j tmca'" 1tNf,1ffJ2J, uttlJltl/4 ~", f?OJatlvtujl6tlD fic~põra~rtIo., CJUtO de:.
"I""""

Â DIroç40 do Hmpllol cot1fl_...Indo, a htI%Ut'n."a d« tIr... _ portz ...",..

......Jídotk • ~. nojil/llr•• ""m """'" a """'nc/a d« dr_ d« ..taeI..-"""~ o
ltil/k/o. ~ci_Ipo/_.apt>ntodoslllt ]996

O HDIp/tai u ....... para OI rr<JbGIhOI da adopIiJÇ80. rIaJ WlaJoçIlI.r. _ """'" ti<
anrp/loçl}u do n'de 1.1101. ti< _b<u l'OpQfIQdtupilo Gawrno do Estado. por COII/O do -ftnnoa
com a Futtdoç6o U......1dodI c...... do SId. bom CatllO d« vai..... JI"O'ICI'imf.. do l'IIndo Etladuol •
&úd«. no WJIor d« R$ / 7JO 158.00 (fi. 2UI1J5) Tal> va/on.r __ a DflIlIiç40 "
"l~ • d« JIto1J/lidrla ..!acIonado às "'"JlI1Dçõu jó _rIM pdI'tl ..~ a~
prq/lllaJa btd _zurado r__ " valor ti. R$ 5~0 000,00. Igual_N' f'IYI1'I'fIe"" do Gownt
1iJtGtlwJ/. _ COOIO ogotOl'do-<. a 1U-.çIIa. pclo BIRD. do USS 4.2 I1Illil6ll. par co_ do Pro,r-.
REFOItSUS" (deaquos do lJtÍiÍDal)•

e-J_, O Analim, após msalm ji I<n:m I\do caoclu!clas U 0_ d
COD..Itt1IÇIo do HoIpd:al Geral.. ".1Nmdo o "ttÚMll!clmnrto J4 "" OftHraçlJo CDItI 47,nf dos 1.1«J
fIf1g/Ml_ ~adt». '1JIt!o .ido H_I••1do 1lJII~_ wando ol tIIIlp/iaçd<l """" ,
ctIpItCldodI JIÚ1IO, _ntId rlC1ITJOZ o!!egJII'Qdtn pdI'tl tonto. Y/ndo a lnnlOJü;J1a a ptW7ICiNr _
ÚJcJnla _ ..,... de ...-Ndloo-lu>lplio.lar ...~o Nordur. do Jllo Grarodo do SJ". Jl<OJ>lI<
com onufocia do Semltárlo-Suboti_. u modl4llsJá J"Ol'UlIlIlldu "" ÍIlStrU\'ID _or, com .. .-IYL
t'eitu_~_"~DnlS,ll&_o_<XpOIla:

!)qPll ..&çomu_~3es·
o) l.~ de Obras PM>h..., s............, " Habib<;Io do JlNdo do Rio Om>:lc d<

Sul.
..1) "o/mrvar,!Jl"l'Idodo 1:CIClIÇ40 d«praJ""bárloosd«~..,.~

I/cltaJ6rlos lfW .,. a /)"01ftC1H1', t:Jjo nrpr.mdt1lU11fD w. Il Nr lI:UCJltOdo por""".0 CMIraIIIIla. t

Principio daSc~ a. FlIflÇlfo•• i..,dlntId • parllclpaç40 de .1I"YIdom: pIIblk:.. lia .laltar<tçIIo "
projttOJ t:UCUttvos qtUmdo Ilt%l' encargo da fmp:t'#ID wnctMrtz. do liclurt;lJo",

..2) "obHrvar. tI1J proc.dJl1Jffllor IiCltat6rlos fithn'os qw vier a f't"J11IOYff. l]l/G>IdD •
contrataç4a. a.r cotldtçllt! prrvur... no .ddar di 1";llaç!o. '111 m.nçtJo 00 qUI d/!pllt OCaplll doan. 41.
o art 55. indJaX!, do uin·8 66619J",

-.3) Nalure..,.., di Iiclt~sfuntras que wtr ti pr01ftlNfT, tU p1'OCMe tz acrúd1ltlOl DI

WJ10ru ccmJraI4do.r. "n pncrntuais 0CUfJ(J dos 1,aa/JM1It' JH1711.l114o.r, ou de rfnu 1160 etJ1tl1'at7Ia11rtm
prmsftJJ, IMm~DO §]" do an 65 daUi n· 8.665193";

0.4) "alJ.sttNI, .O! /lcIIQÇÕl! futuras 'I'" vi.,. a prOl1lU'm". d«]Jf'OCIdu o aIttmJt;/Jo
(:OIttI'QtUtn4 .... o~l I".".. ad/iIroformol'.

0.5)~ pmvidAnci.. "COI1l v!s1M a I""rJIIlfr-t. a rtpll/çIIa d« j'a/1IOI _1-' •
_lficadot quando do _cuç60 do r_a tIt C._ n· 077f90.CO. ftrIJItJdo com a ttIfJ1f'f'
SOlTEPÁ, /X1Ta ,.._çlIa dar tJbrllJ d« cmutruçIIa tio HotpItIJ1 GoraI a. CarIas do Sul, a UfJt
.~

- j/rDçiIa d« condtçlil! contr_ rk~o 'I'" pc",,1tIttm j'ttturattvnta _ a oftih
CiWl'aprlllAÇiJa. pila ContrOlado, COIIIO no = dar 1Mt41açllts pntlIol.r (31J" "" IM{kÚIç6o de
-.rlo/.r. 60H na _ga tItstI•• apt_ 10" quantIo da fUa.çlia dtlI rervlÇOJ). c... rtIaç40
ct>rinJIa 1ndIutriaI, a tfttJa d« tutnp/a. ".,110 tI1J/Jora a IfUtlJç40 "Iattwz à ] ]9·pt:rclla lrodIca.ra ]DO!
do /t.0! jd l--..do. nada llindo Mna .ldo tUClltodo. ..... ......., ......,..... ao __
If/IIIptJIffIlffIM.

-1lCIIIoç/Io d« ntbJtItvlçllo d« 1l"'Q1IIio contrlJhlal. qu. d« acordo """' acl40tntla _ a
r.""" d« CtWI'a/IJ n·07719O, _apela rottllf& d« 5" d« todo01_0 do COIftI'tJIado, fK" Ctn
do F/mrça J-cIdo ".Ia._ P.draslJ1 Corul1'lttoro LIdo.. untld qw o an. 46. I]~ 1/tI1J 2. a
/JIcr.lo-Ul n'2 JIXJIB6. Y/z<"" ol época, t6 prw/a "fiança botteána":

- ji:IlJta.r "" JIIPInIÚikI do 1Xlcuç60 do obra. por carllldM -lficados "" ......... a
fitcaluoç40 do SttnJlJria d« 0braJ 1'llb11c1U. sa..._nto • HobllOÇlSo. De fato. a JlaIdlJtct4 da SDt
'O! Cimo! do Sul C/NIIQ:ra"'* lIJ"IIIU 3 tngtn}tIJrtn. lJot 1[IJIJi.".a""",.tIdo a <IIC/1I'grJ d«__
dmr... •~ ""'os d« comtl'llÇ6o • 1'f/0f7IfQ d« hJtá>Iu da Atilllinutroç/lo EnodMo/1I/I rqiIIt.
pnJIldictmdtJ _1lCd; 't-JJlamf1t/O maIs-ftdvo ,jNqiJInte da ohm.", t,/a,-1_ d«~ quatffo ao .~. HMpItaI Goral d« Caxiaodo Sul, "
dtnb/to do__ d« 0braJ PollJlllXII, Satttanunto o Hob/toçllo • do Stcretaria da SaitdI • tio 1111
AlIObl<J<i•• d« lIlOtio a pc""ttir .../har ....... arkqwtdo ~Içtlo d« dtrtlriJu do prqJlIO, """"""
flJlIipagIIIfI. '~'. 0f'I"I"/_/U4Ç40 tio ..,1IIdhn.trtQ• • /{t'f ]Jf'Mnln,O! probl._ CQlIlO a
Vlrijlcadt» (tinohIç/lo d« TtClII'JDllt/lQ utUlzados. _ WJifICQlfl/o-u carllfcla d«m!:__ a
..... Ju:pon{wIl para __ jiI/lIra aa H.spIIai, ClUD "",,,s4rlo, "'I~dotk di"'" [NI'.
ut«__ di wiatlos. 1""""'J'P'i11 co.. o _ • o Jill"lficotio do~ paro.

~. nlJo prIV/IiJo d« parrios d« 't3ptTII' parollUtalaçtJo d« .lJlIlptttwnios hotp/t<t/aru t/pIcM, """'"
'."41 C11't1I'f/C4t • 11-maç1l1t tios 1fIU1Il/U. a que a_à, quando tio 1MttIiaçiJo. ltÕt'<JI d
adoptaçilo. ~.l]JIIbmd«pUos, Ifto .parttIu•.-.-J_ntod«~.__
""" prfflIofo d« rld«4I COIIfillII'JtIo; btaúltncia d« emhifQllli/: """ ttptcfflCtlÇiJo d«~
hoIpila/",,!. aotffO __11101 d« raloe->t. hllpllilnd. ti IXIClIÇlIo lt1ItpUlIYa tio~. d« proIoç1l<
rt>ilalógu;tt. prIV1ttb 110 ettrttrato);

b) à _ do 1laMe. do Meio Ambialte do Estado do 1& ClflInllt do Sul qoo odot·
pmvuUnciao """VlDIO_.~das JegUinks &lllU:

- "dO<1tl>çtlo d« .nohIltlldçdo d« sarrtft/Itt cOffll'ot1/ol, /{t'f. de """,do CO/II a c/4Jmda J:a1<
do T""", d« e- n' 077f9(J, _ ptlo t'Il.nçIlo de 5". todo ofotur- do~ pa
C4rlo dt FlaJtçJtj/Jmocldo pela _'JQ P.draslJ1 ConftnlttJrt: LttIo.••_ fUI o an. 46. 11·, ""'2 ti<
Df&relo-J.I n·2 JIXY&6, Y/gIIfI' à épat:It. t6 prtvIa 'jIaw;o bancário MÓ

-"I_tlnc,a d« caardt1l4çdo fJtIIlI'fO 00 'Programa' H"'I'!tol GorQ1 do c..... tio s.J, ..
4rttb1lO do StC1Y1tlrÚl d« 0braJ Nb/1Ms. SotNmrmto , Habltar;lla , do StcnI4rio do.-• tio Aúk
Altfbren.rt, • _ a ptrnritlr _Ibor • _18 arkqI«tdo ~çao d« tIlrttnz.. da J"OJIto. -.....çao
.qttipa,,11J, ·ll1jH)tIi·. aptroclonttlúaçlla do tI1JpI'furdJ""nto• • qw ]Jf'Mnlnlo! prablOIllU ..- o.
Vlrificatiot (Jna1J1Ç1la tIt "cur!OS nlIo u/fluodot• ........ wr!fiCOlltia-.. carincia tiutu: _1_ ti<
ána dUponi"Hl paro fXJ'II1UIl4 }imtra do Hospr/a/. cotO Itteuwl.. algII/dodt • drIa par'

NODEINTI!mVA 'E9
60
7J

FIJ1Il. DUF- C''''MI d« lNlf1IDÇl1o

llN1IUJJE
U11 N,onatal- CUJtladO$ ilttwm,uJtórios

Convtmon· 3U/97.j6aJ..iuio. o Horpllal "crb. 11I.IUIJ1""nt. a f/U4lIIlO d« R$ 6]05 {)()(J.OO. p_ntld,
SUS WJ10rlS cruc.ntn thnrorurrmlol no quotlro J. ajl J93, fiCo%1ftlo wmptUtlJ, d,sta formn. a 7'f;cet
"",tua] de HGes. com Q ql4aJ suprt nJlu CiUbtci41 M ClUtlW t J~ UwudJrrI1lto

No un'dt:to fim t:Ur.fO, t It/l \lipftCta dfJ cOl'fPl1fio • gatlJO ji1'1f1ildo com o GD'lltlntD (
EJlotia, O~ ~alOrl.J tiupIIJdúIM COIfI ".,tlfctnrl'lftoS. 1fJdtIr141 IM CD1UJbffO, obrm , lqUJpmrtbJ/O
alcançaram RS 2.504 536.59. ct:Jllffonn'MIfII(JIlIh'ado l'IO'lUlJdro 2. âfl J93

2.~. btqw_''''jlutc_

..f o~rl1f40 de ncGS, cujo prúllo CO~4' • ms pavtm~ntos. Ufa se dmfda. 1Its.
priIMira ,'apa, opcl'ttD JtO.J mv1Dr.$ '., 3' It 4~ •.JJmt40 jd prrMfD ti~() dm antItu'8 ruttml,
apm-átmdo-,. /Hla r~al1ZaÇllotú luviço,r de adtJptaç60. já .m:/M~ '* txmcluslSo. e ~la aqu/~ t.
e'1w1pamt'rJlo! e mohiliárlo

fltlcirmeJo. co"lO}6 aludido, tIS otIvidodu tio HGCS /tIn 191OJ198, foram cOIfI.1Itploda
Plf-U" prim.f;tro mom.ftlo, a'l' melU de Pultatrla f! Glnect11o~a1Obst1:trlcw..mais stúrttiflcadas COIII "
p"'OpostlU d~ C'JdIha .Jo#t:/ fi ~ducacú»1a/do &t4Hf.Chlwn/o. bnI COI'M por ftUWir...JII, jldftzInmU aL
rrtalOl' t:tlT'nci4 dd. ngilo de ebNngfPICta M lúD:pltal PraJ,todtz q...fài a copacklode do Hcnpltal Gcr,
para :l./.O l.ztM, cXWtttr'HI a flUfitUlçda, fUtI1Jdo da lJufMÇIJo ora nJa/Dda, Ct)M JJ.5 I.IIM t",p1mtJtNio
dilfl'IbuJàtn ~onf(J1'7ff~qllOdrf7 S (fi 1M)

O padra d« finciontlrlot do HospItIll coJUtltJd-s. d« 468~ CfJniTatadlJI pek
TIfI"" tio CLT. rterIJtQdo.r ~. COflCWl/lS ullJrials tIOIpI-. dMdgadot na rtlflo'Jo :li
o/mlltglncia do 1mJltttit;60. Stpndo tIodi>J oblldot)1mfo ol DMt80 d« ,.."",.H..-or,I~""
100al 89 ntídI&os d« UptClolitldd«. d1wtr1/U, 21 '''''''''/rOI. 186 mall..... d« t1if1fJMgf1lf, tIIr._,
.1rWJIvItIat com Df ]KtCI'''''' As t1dJIdn6a forom IlIIclatlollllfl tl1I/rdIra d« 1997. tendo DtiJtgida o"""'"
'n>1_ .mftvmlro de 1998. ,"'o! 179 illlTUJll', jd práJ:vrII> tio lnítÚl tios lltivrdGdu, cotIIO dt__
"" q_ S ol fi ]95 Á Falha d« P~os aIcartçau ES 300 811. 73 "" jtúha ol1/iMo, III1pOIIik
rusalYar ~. do fOtol d« ntidJco•• 33 t!O ,,_odospe'" U_.ridolk th Cazi/J.l do Sul• •111 ........
d« !",111 prof...ons tIuta llUl'itulfdo a. EMlno.

~s. ~ ...._

Por QCllJllIo tio 11ttpfç40 '10 ",Jat•• tlJtI/il'ffl()fJotf, jlJ'lt. "" D<1'I/Or Tlcmro do HGCS, ,
ocOTTlncla dOI probl~lIJi.U ~/m~o$ 1101 ttnu 5.1. 5.5 da IMtnIÇlJo à-jl. 147 do p"'lInt, proclUo.jalOJ

oCvttro ObJlítrlco do HGCS, CQI1J capadJlatk hUttIIsJa paro :140 partosImú. C<lIIIpiJ<
... d« 3 salar. duas dos 9""" tlutbtadat o parto! 1IOt'lII<lÍf•• ""'" a portoI cfnlt-rI«n. Á Unldodo ""'"
alndo COI1l 2 sahu d« pi-pa"o. ) mia. "ClipIII'tIÇ4o • ] !aJa d«~ th "~I1I-lflUQ/dar./X1T
..........Il1O slrmdl4rt", d« ,ri, 3 criaIlçdr. Sqvndo dDdo3 o6Iidos j_o 00 CfIIITo....01_... n
perlotlo 770 partos no HfMJ'ila/. 595 dar qU4Is 1IOt'lII<lÍf• • 111IOntIrN. operct1llUOl d« portosc~
22.4 " - d«nJm dos ptrd _ rtcomtntladar ptla~ MordIal do 8oIIdo a-
fll'l'C'tUlICZO do! JUlIáno.r. ,.",.. ""'" pndolllin4w:/a a1uolJJIo do AiJInIaf{Ro a. CoxIar do Sul. q...fi
botlljlclodo _ 90.9 " do tr:I4l d« /ntmIoç6u

Os ''''''/fos c"mpI__• do HDlp/t41 _ ...... d« /I.dd~a. Antillt.
ClinIcar. Ápnda r~onaJ • Fann4cJa, 01... tios urvlços àt apoIO (corlJÚJa, II%WJIItitrlL
tJ1JIIamrlfatIo • 1If(Jrd«_.~)

O Strvtço rk lIodlolollio. • Ecozrqflo do Hoq>/ItIl_ ""'" trI.r apat'II1IOI d« Roi.. - À
lindo _fixo,.Ir<~•• delt port<ltt/s. • _ oparo/Iro d« 1COfTafla. Esta prrmra a "'l"l.rlçtlo d.
- IIrrmt10 t1p€1I'.lbo fixo tk RaiOl - X. d« .... tlf'OI'.1Ito &o-lJDppI". Stpndo tIodat lSfi1tlttkol di
So1Yfço foral1l roalizado& 1403 t%QJIIIJ 7OdIoI6glCOl • 516~ tOlQ/l!aIItIo 1.919 _ lO

ptriDtJo ctJMlliuado
O St1'l'lÇa d« Andllw Clln/cot. fJO' IIKI .... reoIImu 9.5J/IXalfl" d1wtr.0I. __ ti,

/hagIdm,ClI, H_oIog1a, llltmolOf1a, l1acttrlollJfltz • P_ltoIogio., COM rana nNdIo tk 3.26 ..
pol'pacf,w"

A Aglttela~. q.. é muI/ado th _nIo fimado tJflrt o Hospital • ,
H.1MCtIrtro JI'glattt11 til Cazlar tio SM1 (J1r 2271233). q,tI«1u 101 trlJlll/iuhJ d« r_. IIIltio 81 na.
atlvIdodu rk obnItrlcla • 161 ... • lt"VIços d« ....lIOIDIogio. Na UnIdodo t80 rtDllr.atlos _ ti<
COIfIPOIlbl1ldotlt pela l1JÍIodo 'prowz cnaotIa'.~. d« ba1rtu • divulgaçtlo d« cantponhaJ ti<
dtJ<Idcru.

o Grau ti. UtillmçlJo MkIio. d« 1.'los no HGCS WJ7'Iou, no p.,.,otIo rkfimci_o ri.
butilUlç&J. Ih 27,47 U ~1It Ift4I'tjo d 59,73 " UI 1u1hc:J, COfUi~« '" l{o$pilaI COfffO UM' ttHlc.
ctJ1fÍOt"1*tk~na gr,.fjlw / (Jl. ]94) Tt'WfIIDfdo-I~ I!IJHINU o 8mJt"" JItlB1taç/kJ * Neo1ttltlJU, o
p*T'N1ftUais wrrÚJl'alft d, /0.76 ti 87.10 Em tD"IffM ndúJl. OMU'Ik'H' UMa tr1fdhtcia tk 'rhJbllb4ç4,
Dff tonttJ tk 60 " • t>CJIIHIÇ6o

..( tmtplltJf40 d!J n·M l,ffD,$ vuando M total prtJjMaáo.. It dmtdo ptJt' rtDpDs, ptYWlfdo
... paro o_bro pr6r/I1Jo a .ntrotlo ...~ do Unltúdc d« CIf1tkfl Módl"", no o5· _ do pnId/D, ,
qlJ(J/ _orá C01Il o5J I.uos dirtrlbNftIos fJO'10.~ (lO 1.11..), J qJoBT1Ol M 1>01..-"'0 (J /;<1101;
U11 p,thátrJca (12 l.lto.J) ~ 1Ifah 10 Idten para d advfdtIdtt "HDIJ#Dl- D/a", PtrD den1Pf1ro uti
prlfVllla a """"I~ do .....no Unldotk ...-.211""".~.paro19~ a ~"fIIo ti.
d6 1'1tM 11 S~ nhM:1r.1ft 110 6· ,rmdar b tI1IIp/lDçi1u .". COIINtJIO..r~ tJlJJ 115 ldtos já ~", opII'tM;IJo
1.141_ 2551./to<.-..-... U 1._a C4p<1CIdotk~...,,"p/lPNJotIo.

DuM a .ttlrtItla ~m op'I'tIÇtJo, OJl Xljl%, 110 plrlotJo «JIIIPI'HlJdldo t1'flre J9/03 , 04108/98
({._. o~ ..-. d« / 45J ""1'YIQflSu no 1iGCS. tIJJtrlbflldoz".1<1I /0 unJ_ ",
fiMc-""'. ~"'_"'''-''

iJ.l~.HN""
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estlJCÚJnamelllo de veículos, incompatÍ'Jel C01ll o III1IIllIlho eosignificado do tmpremdimelllo para
regíllo, nào previsão de pontos de 'esptra' para instalação de equipamentos hospitalares típicos, COI

mesas cinírgicas e l/lIIIIillllÇiíes das IIltmlas, o que ckmanáará, qutmáo da IlIStolação, ob1l1.l
adaptação, demolições, quebra de pisos, leIo eparedes, rtmmIejamellto de IlIbulações edulos emlnztrdl
1160 previsão de rede de colll]J1Jtadores; lIltXiIléncia de rm inflllllil; não .sptcificação de equipamell/
hospitolares, COl1Ul aparelhos de raios-x, imptdindo aexecução I.mpemva cio revestimento de proleç.
radiológica, previslo IW contrato)";

D) "Que seja aplicada amu1ttJprevlSla IW ÍllC/So Dlcio art. 58 de Lei n'8.443192 elc a
220, inciso lI/, do IItgimellto IlIttmo do 1ri/nmal de Conlas de União, oos Srs. ÁSsis Roberto Sancho/e
de Souza eLuis Carlos Macehi Si1vo, pelas OCDrrincill.l consta!lles der ite/lS 6.1.1, SIIoitens 'a' a 'd~
6.103., Sllbitens 'a' a 'd', fls· 148·149 [vide ICCOmenrlações transcritas nas alíneas "a.1" a "1.5", rettt
bem como ao Sr. NelIon Carvalho de Nonohay, pela ocorrinclD constOJJ1e do 6.1.], 'c~ jl. 148" [vi,
recomendação transcrita na aIínea "1.3" retro];

IIl) "Que se dê ciencla, cio mttfro leor do prm1lle relatório, ao Se/l/Jdo Federaf'.

Solicitado o pronuncimnento do Mini.ltério Pilblico, o Proturador.(jeral Lucas Rocl
Furtado ratificou a intervençio IlIlterior daquele Parque/, manifestando-se de acordo com aJlIOPOSla (
SECEXIRS.

É orelat6rio,
VOTO

As irregu1aridades verificadas pela equipe da SECElílRS na COIlS!nlÇio do Hospital Gtr
de Caxias do Sul revestiram-se, a meu ver, de gravidade suficicn!e à imputação de multa B(

~nsâvClS,COllSOllllte proposto pela Unidade Técnica, àexceção da ocorrência relativa à inobservBnc
do princípio da segregação das funções pelos aut01'C! do projeto arquitetônico, pois, DOS tennc
evidenciados pelo representante do Ministerio Pilblico, nIo cabe atribuir tal ocorr!ncia aos ges!oI'l
indicados DOS autos.

Com relação às recom~ sugeridas, entendo necessário, ante otempo deconíilc
algumas a1temções nas mesmas, com o objetivo de gmntir-lhcs a devida efetividade junlD ao órgã
estadual,

Dessa fonns, e acolhendo, na essência, as conclU5ÕCS dos pareceres, Voto no sentido c
que oPlenário adote oAcór.!ãD que orasubmeto àsua apreciaçJo.

Sala das Sessões, em OI .le 1lllIrÇO de 2000.

Do Sr. Humberto Guimarães Souto Presi
dente da 1l! Câmara do Tribunal de Contas da
União, nos seguintes termos:

AVISO N.2 517-SGS-TCU

Brasília - DF, 1º de março de 2000

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para conheci
mento, cópia do Acórdão nº 77/2000, aprov?d~.pelo

Tribunal de Contas da União na Sessão Ordmana da
Primeira Câmara de 29-2-2000, bem como dos res
pectivos Relatório e Voto que a fundamentam (TC nº
251.232195-6).

Atenciosamente, - Humberto Guimarães Souto,
Presidente da 1ª Câmara.

À Comissão de Fiscalização Financeira
e Controle. (RICD, art. 32, inciso VIII, alínea
b). Publique-se. .

Em 15-3-2000. - Michel Temer, PresI
dente.

ACÓRDÃO N' 077/2000 - TCU -I' Câmara

PlOcesSú 11' TC·251.23Z195.6
Classe de Assunto' li-Relatório de Auditoria

3 Responsável' Antilnio Pascoal Batista
4 Unidade' Pr~feitura Municipal de São Francisco do Conde. BA
5 Relator Ministro Guilherme Palmeira
6 Replesentante do Ministério Público' não atuou
7 Unidade Técnica. Secletaria de Controle Externo no Estado da Bahi
8 Acórdão a

. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de A " .
Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde BA, b' t' d udltooa realizada n;

recursos recebidos atitulo de Royalties eFundo E"':íaJ doOpl: l:-anj oafiscalização ~as aplicações do:
. "r "ro eo, nos tennos da Lei n' 7525/86

• Con:lderan?o que oPrefCIto do aludido Município àépoca, Sr Antô p' IB .
nao apresentou a equipe de auditoria os processos d ruo altoa alIsta.·
E '!IR I' e pagamentos referentes ao F dspecla oya !lesl93, bem como os doeumentosreJativos aTomada de Preços n' 07/94 C un c
li0/94, obstruindo ~ fiscalização acargo desta Corte estabelecida na Lei n' 844'/92 eao entralo ne

. ConsldClan~o que ficou devidamente constatado que os a1Ud(dos' reCllrsos •
mantidos ~m conta e.i~cJfica, sendo depositados em COntas da Prefeitula e dIluid 1130 fOtelm
diversas oogens, mas nplIcados no município, os com outros de

, . Considerando que oresponsável, ouvido em audiência, não a resent •
JUltlficatIva, toman~o.se revel nos termos do §3' do ar!. 12 da Lei n' 8443192, p ou suas razoes de

Considerando a proposta da Unidade Técoica no sentido de li I
responsável, se ap car mu ta ao

• ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão d l'
Camara, com fundamento nos arts ]', inciso lI, 58, incisosIII eVI, da Lei n,'8 44'/92' a

a) apliCoU' a~ Sr. Antônio P~sc~al Batista, ex·Prefeito do MUoicíp:o d~ ~~~ Francisco do
Conde ~ BA, amuha preVIsta no ar! 58, IOCISOS !lI eVI, da lei n' 8443/92 no valor de R$ 1000 00
(hum nul reais), fixando·lhe oprazo de 15 (quinze) dias, acontar da notifica .' . ,

Trib )! 165" III • ..". çao, para comprovar, perante
o . UII3 lar!. ,mCISO ,a1mea a, do Regimento Interno) ~ recolhimento da dM"da T
Nacional, 'ao esouro

. ,. , ~) autorIZar, desde logo, nos termos do ar! 28, inc~o Il da Lei n' 8443/92 b
JudiCial do debllO, caso não atendida anotificação; , , aco rança

, c) dete~tnar ao a~1 Prefeito Municipal de São FranCISCO do Conde _BA, nos termos do
ar! :' ! I , da 1nstrurao Nn~tJVa TeU n' 9, de 16.0295, que passe aguardar os com rovantes das
receItas e das .despesas, relativas aos recursos de 0.oy~ties eFundo Especial do P~óJ .,
7.525186), em Sistemas convencionais d: arquivos ou em sistemas de processamento eletrôni~~e~:~o~,
deVidamente clasSificados, pelo prazo mmlmo de cinco ano~ contados da dat d J' • d
9, Ata n' D612000-1' Câmara a aap lC.!çao osrecursos

10. Data da Sessão: 29/0212000- Ordinàría

lI. Especifieetção do quorum:
11 1. Mmistros presentes: Humberto Guimarães Souto (presidente) Walton Ale Rod .

Guilherme Palmeira (Relator) ,ncar ngues e
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GRUPO l-CLASSE m-I' Cim.,.

TC-25t 231195-6
NltureD Rdalóna de Audltona.
Rtspond,vel Ant6n1o Pascoal BatlSta
Urudade Pref"Mura Muruclpal de SIo Francisco do Conde - BA

Ementa ReIa16no de Auduon" reahzada na Prcfettura MuOtcípal de
Slo FrlJ1C1.co do Conde - )lA, objetivando • fiscahzaçio das
aphcaç~es dos recursos rec~jdO$ da Petrobris mo aprcsentaçJo dos
prooessos de pagamento. Multi ao respaMáv«!J Arquivamento do
processo

CUidam os JUb)5 de relatóno de mdltoril. rulJnda Dl PrefeItura MUnicipal de 81.0
rranCIICO do Conde - B~ obletlvJndo I. fiSCIII..uçlo dar apl1C:a~es dos recursos recebidos a bWlo de
Royalt1es e Fundo Especial de. Pet1oleo, nos tnmos da Lei o- 7525186, durante os exercJcIOS de 1993.
1994 c 1995

A equipe de ludlton. relata as segun1tes ocorrinC1U
"q) QUANTO AO EXERcfcIO DE J993
- nllo apt',nnl<Jfllo dos proc~DOJ eM paga1Hn/t» ref.rmt~!l ODS Roya/t/~sI93 e F'ItlIdo

~cJ(l1l93, Impos.nbl/1tLmda afiscaltmçlJo «mtturda no capul do art 3-áLt ~sohJção TeU n- 219/87 I,

conJrqurnt~m~nl'.a wrifiCf.JÇ/.Jo da comIa obnrvdrtem do art 6- do mumo diplr;ma lIgai r do mt dJ
(§J' • IncISo /lI do § "dtJ lAl n'4320/64.

- Irtllfl/41'hxfadlut:oItu do FNná:J.E:sp.ciaW3 pt:trtJ a con/tJ n'1J 027~O (eonla 'dn1n'stJJ'
da PI.{ d. Silo Francuco da COIldIIl.L4). do _ do B7t1s11 SlA• • dtu COIM do. Jloyal... cmil....
tntl" }mHlro ~ pllhcl93, ,nclllJtw,]JtJm ti C01J#a I'J- 300 (){J-f-7, da .Ba1fCO do &todo da /Jdhla - BANEB.
~", dúcDn:l6nckt C01l'r o qw mandam o art, ,.do D«1'.ttJ..üi n- /7$4119 ~ ti ~~UlJO TeUm J2 11 18,
tinpoulbi/lt<mdo. ,_bnn, ojr~/>DÇ60 ..Ii>tulda no 11J1. 3~ copur, da nuolu;lIo TeU n' 229187.,
conscqi1,nflIMntc, (l wrt/lCQÇ6D da COIT.ta ob.rw11tda do ll1t 6-do JrV.tmo diploma l~gaJ e do m, 63
(§J'.'1IC11Om doi 2? dalAln'4 320164.

~ J"f7"'I1fIncltz da .tp«mtla de Crs 39'193 lt62,98 na COIfIa e~ci/it:t:J d~ Royaltiu
(300039-3 do &meo do E.sIono da lJohra -BANEB). "'in IIpl1coç11ojffltmC<I7t1, nO [J'r/txkl d. 310$ o
08 01.9J, caracurJzando Dmlu6a dano.ra ao erário I 'nquodrando~ no que pnlll a aliMa 'c' da "'CISO
III tio art 16 da lAI n'8443 d< J6 0792 (010 de iI'Jf& ann"C<!I'Ól1Iloo)

b) QUJINTO AO EXERCJCIO DE J9M
• JXIItl1'f,-nI() di ("OnIJInto cú ~nt,giaih no\ll9J at1'al1é$do CJwqU4 ,,'920 086, em 16 DJ 9';.

no valor fh CRS :U·9 097,80. com dmh61ro dt» Royalttl6, tNJIftTOrilUlda ti lfk~ prucn.... ti arl 6- da
Raohtfda TCUn·129187,

- nlkJ apnnnll:tf60 dos doaJmtmtos r,J6hvos do rOl'ttJlU de Prcço$ nIJ 07194 6 ao COIflralO
n-/JOI9-1. e n.", Ótn bDll/lm d. m«JiflIo I dm ",tl1lfÓritU th t:óltWl0 do.! najJ/.ltaml"fO~ 11M IftU1ffO~,

nftreltl's aospagamenllM das poraltu d6Rtl ContrtIlD, Jmpo.uzhthtanrJo a fiscaJizaçlJo enatuida no orL
J·(Ct'.9'fll) da RtlloJuç&J TCUn' 2291871Im~dineJo"....rlJllXlf.dDdaCOf1'lk1oburvânclatfaart. 63 fi J
• /nc'1O IJJ do § 2' da lA/ n' 4 121l164•

• Inznsftrltl<:kt ,*" rccur"" do FUIfdo &p<cJoJlU [JDTtt o e""fiZ n, 73027-0 r_1IJ
'drvlr=' do Banco tio B_I .o/A). tiut>Mdccondo O!»,uc'ilo /lO brt !'do Docrdo-I.. n' 17$4179' /tO
DoeIJIJo TeU de J2 JJ 88, 1"'f'DUlbllltanda, r_Uttr, o j/sca/lr4çlIo _..atulda 00 ar/. 3~ copot. dtJ
RI~ n- 229I/J7 ~, ccmtqIMnt.1fImJ" a wrJfietlÇ40 da cumprlmMto tio "ri 6' do meSMO diploma ,
do_ 63 (!/'.tnc'!11J/U,*,! 2,tialAln'4.3201M,

- _IICIO, /IQI NotaJ F_,.. de <mVlfOO ou ""/TO npo de n/ulltC'o ao .10 dM rtCllT_
dos RO)ltlltl'J/Fundo Esp.clal11tlftl pogf»lttlnlO tlas 1Msmas, .m t:lutJJ»dJl.ncia ao ar! j- da RlSDhtt;lJo
TeUn'229/87;

- niJo apllctJt;lkJ ~ cotos do Fundo E'.sp.ciall9.f no lftfjrcodo jiflQ1JC«ITO (lotai das couu
I/S 8JJ.02) 00 longo rh lodo o mIO de J994, já tpI' as colaSfi- 'poTaótu' na conlo 73 027.() 0# o

data da paJGm.nto 00 0&111 • dr."opm 1tlZ rua da Mamlha, jDvtla Novo S, FrtmeucD, 110 mil de
dlzI9./, caTacl.n:ando om"lllio danoso 00 Erâno ,e~ no arl 16, III, 'c' tia Ltr 11
8443/92, de J6 07.92 (o", ""Il'JtI1tJ _,..ellrl6mleo)"

Diante ~lS mU'1du constatações. foi promoVida I audlEocta do responsivel, que del.xou
tr&nJCOITef o pruo regmulnul fixado sem apresentar ru&s de JUttlfiWllIl.J

A TFCE ellCln''llJda da instruçlo conllgnoo o •..,,,n..
~ a equipe de ludrtonl quando in lDcD constatou que, embota Fora du poulvcisapl~

previs:tu no art 6' da Retohlçio TeU n' 229187. os UCUttos doi royalt.lflt roram utJ!lZ.1d05 no mumC1J»O
- apenas o vaJor referente aQ pagamento indevido de consumo de energia fOI devllhment~

quancit'icado, correspondentt· a etfCI. de 1177,1456 UFIlls, aba1xo do Vl10r ti~ado para prnsH:81Jlmenro di
cobrança Judicial de dl!blt.', tornando-se, portanto, por economia proc.euual, 010 recomendlvt'1 a
lran.formlçlo do pre_e p,'Occsso em 'Olll&da de contas espeCIal

Diante do lt!XpO!to, propõe. com anulncla do Titulat da Uruda.de Técnica, que
1 ".ujtz op&«Ja 60 U~Prq,"O.SI' Ant~nio PlJ#OIl/ Batuta. a mil/ta pr'VJ1/a not lJI'11. J~

iltCl»!, l6.mclsolD. o/~ 'b', daúln'8 44319J,~1tc"ptmDtk /s (quIlU~) t/ltU, a contar da
notiftl!!OÇlkJ. para COInJ»"O'lldl', p-ratrJ, «SI' Tribunal, o r'co/JJJ~ da nprida qttanl1a oos cqfrts da
T.KJUl'O Nacional (arls. S8, me/lO /1), face d.r rt1Z&s .n1Jattc tliJCnmll'1Ddt:u. autoriumdt:J, delde lotO, a
<nbronçajJldlelaJdo a""da (art. 28. IncISo JI, da ÚI n 8 443/92)~ inon,ltIJ1amtnl,. 1tC1'IJCIda
t.IM j»rM ti, moro, calc:u1adcu a ptUhr do ma $lgJlinl. DO timuno do prmo em utalHllClda, ati a data
do ncolhIM.nlo. CQ.JO lido aIUldit/aD nol{/1.caçlJo najorma da 1~!l/aç&J ~m wgoT

D) n6D oplY3,nlaf4o dos proc'SSQ$ de pagat'JUnlOl r-.jlrenus t:/CJS Royaltt~.llf1mtJa

EJJ»cJal/93, b.", como doi 1J00000000tlntM nkzllVOS(z TomlNi:ttl« Prtço.r n· 07/94 I Contrato n·J 10194 (.lJI1f

0$ boktfnJ. m.diçlJo, TMmónar tM c6lculos tit:Js najJl6t~s dos ",'smos, ti Equipt quanda dartQlf~
tia Awlttorla na!tUJda nDpI'iodo rh 22 0$ a 02 0695, degnodapl/a PDl'tarJa SECEXiBA. "-12/95, IM
J 6 0$ 9$, /l1Iposs1blllt01tda Q "JI'lpc da jlJCaz,zaçJSo u'atuldll no arr 3' (coput) da JIuoluçlio TCU n'
;2~m:6~,11r1pIthndo-ada ".n~coçIIo da .,,",Ia obStrvdnclo do arr 65 (§I' ...cl.o JJl do § 2' da!AI n'

h) pagam.nlo de con.rumo di «_rzitl tU navl93 at1tlVJs do cmqutt n' 920086, Im
160J 94, no valor de CR$ J (9 091,80, com rfeunos dos RoyailllS, contrariando o qu' prccr.lJt tl art
6-d:r RuolJiçl1o TeUn' 22g/lJ7,

.:) n.:fa a~ndi"r'nta no prazo.fi:t:od/J, um Cau.MJustificada. à audrlncla lII.manl, qf'~im
n".r 087196. 5901979 ~""""f40)• ..tomoda pclo Mtnlm-a-làlaltJ<' ... D"P"eho d. J9 0995 (ar. 58,
meuolVdo !Aln'8 445/92),

2, com.ftlndtnn"nlo no arti#J 31. mClSO n. da INncUn' 09)95, U)t1 dtllemunatio DO atual
PlljrrroMumclpalde SIlo Fmnt:lSi:o do ContkIBA, Sr 0_ /1tmtD$, tpI.

a) JrJDnt~nha OJ rlCllr.ros prov.nt«ntll do Fundo ErpIctaJlRoyallJf1S, aclUSllItUIflnt" ,m
Itntrguz, patJlmnuaçlJc lá rdl70VUJJ, abtut.Clmm'" , traJantlmo IÚ apa. ,",gt1ÇdtJ, f'WJtlçho ao Jtt6,~

mttbltnl, ~ ,m MMmIr,nlo iJánco. como dlt,rmlltll li ú, n- 752$/86. tvt. 7~ dc R.soluç40 TeU n'
229187, Q1'f 6~'

b) itkntiJif/W CtJIIII carrmbD própno os doc1tmInto.t , CDltfPTt'vant~s r,lahvo$ atM

pagtrItItntol dtn dlsp.sas IWJllzodas COlft "curlos do Funda EsptIt:u:úlRayaltt'I, CólftO prrc.ltJlQ o an j'
daRuol1lçilo TeUn'229187"

É o ReJatóno
VOTO

Os resultado. da preJente audttoria nlo focam. • meu ver, de todo 51tlsfatono5 em tufo.
baSIcamente, da nlo aprcsentaçlo. por pttte do ",,·Prefello de SIo f1lllClsco do Conde, d. doOUllll!lllaçlo
neceuam. para se levar a rfeit.) os trabalhos de fiscshzaçlo de que tratmI 05 auto,

Venficou~1e, d,: outra parte, que os reçutJ05 onundos do Fundo Especlat!Roy;altJe& forr.m
deposItados em contas bancarllS da Prefll!:ltura distintas das contu eJPCclficu em que se efetuaram os
repuacl, ficando diluídos entre outros de dlferentes ongens. rado pela qual, acredito, MO foram

disponibil~ OS~5 de pagamento àequipe de audttoria, já que não tra ~ivel discriminar os
que se referiam, exC!Us1V8m~, aos aludidos recursos,

Além ~!!O'. em estrita olwvâocia ao princípio da ampla defesa, ore5lXlll5àvel foi
chamado ase p~lIllltW', mo apresentando, entretanto, lUaS~ de ~llificativa.

, Diante~~1_S e~derando, ainda, que aequipe constatoo que 0$ recursos
foram aplicados no llUllllQPIO, ent!lldo por pertmen'.t apropcsta de aplicação de IrnlIta ao responsável
Sr. Antônio Pascoal Batista. '

. ~o tocante àdeterminação rclativa,à aplicação dos recursos do Fundo EspecialJRoy~ties,
deixo de --la, uma~ que ~,ar!. 7' da lei n°,7.525/86 foi derrogado com oadVClllO da Lei n'
9.478197, conforme.ent~mento Ja firmado pelo Tnbu~ mediante as Deci!ÕeS Plenirias n's 121198
122198 e1~8. Diante dl1!O, a~o àaplicação dos aludidos recursos encontra-se tio-rornenle ~
art r dal1i n°.7:miS9, com aredaçio dada pelo art. 3° da Lei nO 8,001190, que proíbe ~ apli - no
pagamento de dívidas eno quadro permanente de pessoal. , caça0

Com =con~derações, VOTO por que seja adotJdo oAcórdL; ~e ora &Jbme!o à
apreciaçâo desta 11 Câmara,

Sala d3s Sessões, em 29 de fevereiro de 2@

/~
!;

Do Sr, Valmir Campelo, na Presidência da
2l! Câmara, do Tribunal de Contas da União, nos
seguintes termos:

AVISO N2 460-SGS-TCU

Brasília - DF, 25 de fevereiro de 2000

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para conheci
mento, cópia do Acórdão nº 46/2000, aprovado pelo
Tribunal de Contas da União na Sessão Ordinária
da Segunda Câmara de 24-2-2000, bem como dos
respectivos Relatório e Voto que a fundamentam
(TC nº 650.041/96-8).

Atenciosamente, - Valmir Campelo, na Presi
dência da 2ª Câmara.

À Comissão de Fiscalização Financeira
e Controle. (RICD, art. 32, inciso VIII, alínea
b). Publique-se.

Em 15-3-2000. - Michel Temer, Presi
dente.
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ACÓRDÃO N' 046 12000 - TCU •2' Câmara

M~~
VALMIR oQPELo

na Presidência

I. Processo n' TC 650.041/1996·8
2. Classe de Assunto' m-Relatório de Auditoria.
3. ResponsáveIs: Roberto Schwansee Ribas (Chefe do 18' DRFISC do DNER) e Renato LUIS FaUSI
(Diretor-Geral do DER/SC)
4. Órglos Departnmenlo de Estradas de Rodagem do EslJldo de Santa Catarina - DER/SC e
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem· DNER
5. Relator. Ministro Adylson Motta
6. Representante do MilUsténo Público' Marinus Eduardo De Vries Mansco.
7. Unidade Técnica: Secex/SC.
8 Acordão'

VISTOS, relatados e discntIdos os presentes autos, referentes ••udlton. realmda nas
obms de duplicação da rodovia BR-IOl, d~legada ao DER/SC mediante o convênio PG·023191, fumado
peloDNER. •

ConsIderando que, no pagamento de contratos sob a responsablhdade do DER/SC para
execução das obras de duplicação da BR.IOI/SC, foram venfiClldos fatos como a cobrança acumulada de
obms nBD iniciadas e descriçõ:5 de "l'VIço5 não compative" com o venficado In loco, Impropriedades
esSas que, ainda que tenham sIdo comgIdas, Implicam a falta de confiança- nas medIções, levando-se em
conta a pequena amostragem anahsada pela equipe de .umtoria, e demonstram a falta de controle no
acompanhamento da obra ;

Considerando a existênCIa de diversas revISões de quanUlativo para o Item 'colchão de
areia', que sofreu um mcremento total de \.857% em telaç!o à quantidade preVIsta uucia1mente nos
contratos, pelo mesmo preço ongina1mente acordado, e que era 152% supenor ao que VInha sendo pago
pelo mesmo material na construção da rodovia BR-470 e 162% superior ao preço estipulado n. tabela do
DER/SC;

ConSIderando a não comprovação de que foram observados, na decisão de se efetuar as
referidas revisões pelo mesmo preço origInalmente acordado, °principio da supremacIa do mteresse
coletivo e o pnnc{plo constitucional da economicIdade. ante a mexistência de analises de impacto
econômico de laIs alterações e ante a não renegociação. junto às contratadas, com VIStas à reduçlo do
preço unitáriO do item, VIsivelmente acima do mercado à época. ViSto que o aumento do quantItativo
1.01cialm.ente preVlsto, em 1857% por SI só jusuficaria uma reavalIação, em respeito a equação ecanõnuca
e financeira miciali

Considerando que, ouvidos os responsáveis, não foram apresentadas razões capazes de
eMir as irregularidades arroladas, cabendo à Diretoria-Geral do DER/SC a responsabIlidade por atos de
gestão antieconÔmicos de que resultaram injustificado dano ao eráno, .inda que não seja passlvel de
quantificação

ACÓRDAM os Mitnstros do Tnbuna1 de ConlJlS da União, reunidos em Sesslo da 2'
Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em:

8.1 aplicar ao Sr Renato Luiz FaUS!, Diretor-Geral do DER/Se, a multa prevlSlJl no ar! 58, inCISO m.
da leI n' 8 443192, c/c o ert 220, inCISO m, do Regireento Interno do TCU, bem como o ar! 31, § 3', da
IN n' 09, de 16.0295, no valor de R.SlS 000,00 (quinze mil rems), fixando-lhe °prazo de 15 (quinze)
dias, a contar da notific,,;ilD, para que comprove, perante este Tnbuna1 (art 165, inCISO m, almea a, do
Regimento Interno), o recolhunemo da dIvida aos cofros do Tesouro NaCIonal. acresCIda de correção
monetárIO calculada. partir do dia seguinte ao término do prazo ar. fixado ate a data do recolhimento, na
forma d.legislação em VIgor,

8.2 nos termos do art. 28, incuo Il, da Lei n' 8 443/92, autorizar, desde logo, a cobrança judiClOI da
mullJl aplicada, caso nlo atendida. nouficação,

8.3 detetminar ao Diretor-Gera! do DER/SC e ao Chefe do 16'Distrito RodOVIário Federal do DNER
que, quando da realização de obras e "rvIÇOS com recursos repassados por meio de ôrgãos do Governo
Federal:

.•) .dotem as provIdênCIas necessánas para que não Se repitam, em fUluros contratos, a Irregularidade
venficada nos contratos para duplicação da BR-IOI, consIStente na inclusão, cm diversas medições, dc
servJÇ05 e obras que Se constatou não terem sido executados, a exemplo da lIa medição do Lote 6 em que
~onstou a cobran,ça. acumulada ~le 1929,87 metros de "calçada em concreto lastro bota" no s~btrecho
Acesso à Rodovuma de Itapema , e se venficou In loco anão eXistênCia do refendo calçamento;

b) quando constatada a neceSSidade de reVIsão de quantitatiVOS de serviços contralndo!i façam
constar" nos respectIVOS processos. de execução de contratos, os estudos ou os pareceres que dem~nsttem

terem SIdo considerados, na defimção dos preços e quantíd.1des acrescidas, o princípio da supremacIa do
mteresse C?Jchvo, o pnnc~Plo da economlc!dade e a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do
~ontrato, Sltu3Ç~~ não venficada nos mencionados contratos. a exemplo das reVIsões ocomdas no item
Colchão de meIa, ~ntralJldo par preço 152% supertor ao que vinha sendo pago pelo mesmo malena! na
collSt1Ução da r,,?ovI. BR-470, ~onlemporaneamenle, e 162% supenor ao preço constante da tabela do
DER/SC, IneXIStindo elementos Jusuficantes para a manutenção do referido preço, quando das revisões
que acarrel~ um Incremento de I 857% na quanudade adquinda.

84 comuruear o teor deste Acórdão, bem como do Relatóno e Vala que o fundamentaram ao
Dtretor·Geral do Departamemo NaCIOnal de Estradas de Rodagem -DNER '
9. Ala n' 06/2000 - 2' Clmara

10. Dala da Scsslo. 24/02/2000 - Ordmána
11. Especificação do quorum:

11.1. Ministros presentes Valmir Campelo (na PreSIdênCia), Adylson Moua (Reiator) e o MlUlslro
Subsututo Lmeo!n Magalhães da Rocha.

f;
~~M

li :1 MlniStr/O
j
- -,~,-t__

J0f~~
FUI Presente' MARlNUS~~~O DE VRlES MARSICO

Reldo MlnistérlO Público

GRUPO I - CLASSE lU - 2' Clmara
Te 650.04111996-8
Natureza Relatóno de Audltana
Entidades Dcpanallu:nto Nacional de Estradas de Rodagem. DNER e
Departamento de Estradas de Rodagem do E!tado de Santa Catanna ..
DER/SC
ResponsáVeIs. Roberto Schwansee RIbas (Cheie do IS' DRFISe do
DNER) eRenato Luis Faust (Dltelor-Geral do DER/SC)

Ementa: Relatano de Audttona. Convênio entre o DNER e o Estado
de Santa Catarma. Obra de duphcaçlo da RodOVIa Federal BR
lOIISC, realruda pelo DER/Se Quantit4t1vos executados muito
aCima do projeto e preços acima da praticado no mercado
Inconfiahlhdade das medtç5e5 Audiência dos responsáveis Ruões de
Justmcatlva. não elidlCllm a5 irreguland&des levantadas Determma.ções
às enbdadcs e multa ao responsavel pelo DERlSC

RELATÓRIO

Tratam os aula. de Audltona realIzada pela SecexJSC em obra de duphcaçfo d. rodovia
federal BR~lC'l. no Estoldo de Santa Catarina, cujos recursos foram repassados ao DERlSC mediante o
Convêmo PG 023/9t, finoado pelo Departamento NaClonal de Estradas de Rodagem - DNER-

A auditona. realizada no período de 29 01 96 a 02 02 96. teve como objetIvo a venfica.çio
da snuaçIo do empreendimento e constou do Plano Especial relativo às obras inaeabada!, executado em
Janeiro de 1956, em cumpnrnento ilDecisio ne 674/9S-TCU-Plenáno. Ata. ne 59195, Sessfo de 17112195·
Extraordmína

Os eX!.m~s e venficações pracedido~ durante a audttona abrangeram fatos c documentos
ocomdo. desde 130691, oc!Sllo d. "~natura do refendo convêmo, a 02 02 96, sendo Inspecionado o
trecho da BR-I0l que '1ai da dlVlsa dos Estados de Santa Catanna e Paraná até o Murncípio de Palhoça,
perfazendo a extensão de 85.9 km.

FOI venficado que em Zé 06 93, com a assinatura do 20 Termo AditiVO ao Convenio, fOI
mlrodulJdo O ànus para o DNER de 76,9% do total d. obra J. haVIam, então, sido reabzadas 7 liCitações.
sendo aSSinados 7 contratos, entre os anos de 1992 e 1993, sendo que apenas os Lotes 2,3,4,6 e 7 tiveram
SUIS obras iniCIadas

No penc,do em que fOllel1lzada a auditoria. li ohr,;; se encontrava em andamento, senllo
venficado que houvera penados de paraJisaçio nos anos de 1993 e 1994, um ntmo lento no ano de 1995
e. também, que alguns trechos contrataQ.os nio tiveram seus serviços Iniciados Os motivos para. tm fatos
foram os atrasos na vouçlo do orçamento federal e dí.üculdades nas liberações de recw"sos financelr05.

Contudo, desde 2. anos antes (1994), o Governo Federal V1DM negociMdo com o Banco
Interarnericano de De~anvolv,mento - BID um finlnClamento para a execuçlo da duplIca:çio da. BR-I0I,
entre Silo Paulo e Flommópo!J5. Incluindo-se, então, o trecho obJcto da auditona E uma dI!! extgênctU do
BID, para conceder o finanCiamento, era a de que Oi recursos nia fossem aphcados em obm em
andamento

Diante dessa situaçlo, a DElVSC, executor das obras por delegação, Já ha.via ~lIdo

mformado pelo DNER que o convêruo sen.ll. denunCiado um pouco antes da liCitação pua contrataçio
direta das obras de duphcação O DNER também :rohcltou ao DER/SC que Informasse em que SltulÇ10
senam entregues as lotes cujas obru estav&ffi em andamento, de modo que os ServiÇOS finalizados não
constassem do novo edital

O prazo final do DER/Se para finalizaçlo dos selVtços acordados ficou estabeleCIdo em
31 03 96, sendo que. ap6. essa data, a duplicaçio da BR-IOI ficaria paralIsada, aguardando o

cumpnmento de todos os procedimentos legaIS referentes às novas contrataÇÕcs, finanCiadas: com Os
recursos do Bto e per uma contrtpanlda federal, JI preVista no orçamento daquele ano

A eqUlpr:: de audItoria fnsou, em seu relatório, que as obras a serem entregues pelo DERlSC
correspondlam a um;!. nunúscula parte do preVisto no ConvêniO PG 023/91. Do total de 85.9 km previstos
para dupltcaçio, confonne o Convimo e os 7 contratos assmados com as emprtJ.telras, apenas 13 km,
aprmomadamente, senam entregues, s.endo 3,5 1an somente com a terraplenagem executada

Durante o CKlme dos documentos c a tnspeçio In loco das obeu. foram levantadas diversas
Irregululdades pela eqUipe de ,,-udlton&., que propôs audiênCIA dos agentes envolVidos, de acerdo com I

sua responsabIlidade Autonzado a fCito pelo entio Relator, Exm" MiniStro Fernando Gonçalves, foram
OUVidos os membrolj e ex:~membros do Conselho Admirostratlvo do DER/Se, o Dtretor~Geral c o ex.
Diretor-Geral do DER/Se, e o Chefe do 16' DIstrito RodoVl!no FederallDNER., pua jU5tmcarem 05

segumtcs pontos, de acordo com as suas responsabilidades
a) aumento do valor du obras realizadas nos mbtreehos "Travem. urbana de JoinVllle" e

"Interseção com a SC-470", conforme Resoluções do Conselho de AdnunistTaÇão nO
431195 e 480/95, em mlls de 25%. contranando a art 65, § 2", da LCI n' 8666/93 c/c o
art 121, copUI, do mesmo diploma. lega.l. ubLJundo-se o artifíCIO de compemar os
referidos aumentos com a dmunwçio do valor de mbtrechos que não tiveram S\.1U ebm
Imcladas sob o abriga do Convênio PG 023/91:

b) aCeItação de can~.Ilntes revisões de quantita.tivas para o Item "ColeMo de areia", tem
que nenhum questIonamento fosse feito em relaçIo ao preço a ser pago (RS37,OS por
metro CÚbiCO), o qual era. 152% supenor ao preço que vtnha sendo pago pelo mesmo
nll.tlmal na construçào da rodOVia BR-470, cont~mporaneamente,Ja computado o preço
do tral15porte, e 162% supenor ao preço constante da propria tabela do DER/Se
".Resumo do Preço. UnHállO! de S~lÇO$", de 1I'cHembrnJ9J,

c) hOll1ologaçia do preço do Item "Colch1o de at'Cla" com a segumte dlscrepincia o preço
homologndo (Cr$ 17 263,08 por metro cúbiCO) era. 162% supcnor 1.0 preço uul1udo
como padrlo pelo propno DER/Se, em sua tabela "Resumo dos Preços Unrtinos de
Serviços" dc setembro de 1991 (mês utilizado como base: para os COntrAtos', e 152.%
supenor ao preço que vmha sendo pAgO p.e.lo m~mo matenal na construção da rodoVJI
BR-470, contemporanea.mente, JI c:omputado o preço do transponc,

d) n~o utl1Jzaç10 da tabela "Resuma de Preços Urutános de Servtços" de sctembra/91
(lJtdizzda come padrilo pelo DER/Se) por oculão da re.....slo para m!nor dos valores
bCltados para os lotes da duphcaçio da BR.~101, tendo por conseqüêncIa, conforme
Re.!ioJuçães do Conselho AdmnJ.ttrallvo n- 233/92, 234/92, 235192, 25t5!92 e 006/93, a
ccntrataçlo das obras por preços em media 30% matares que as da refenda tabela e 40'/0
acuna dos preços pagos por set'VIços Idêntico!! na construção da BR-470. trecho Gupar~

Navegantcs,
e) homologação da 42.1 medIção do Lote 7 da duplicação da BR~101. em que constam

"escav,Ição, carga etramporte de40 404,304.m' de terra entre 7 000 e 10,000 metros'l,c
"escavação, carga e transporte de 792,640 rns de terra entre 10000 e 15000 metros,
quaudo !c comprovou, In loco, que .. UIUCI Jwda que dista m:us de 7 000 m~tros do
tocai da obra estana sendo utlhzada para fornecer terra ap~as para o Viaduto do Passa~

Vinte, onde fOI constatado, mloco. que ate 30 01 96 nla mais que 18000 mS de terra Já
h,lvlam lI/do colocados,

f) homologaçfo da li' medlçfo do Lote 6 da duphcação d. BR-IOl, em que constam
"csc:anç!o, carga e transporte de 23 243,170 In' de terra entre 5 000 e 7000 m'l "c
"c~V&~o. carga e tmmportc de 6 397,OOms de te.rra. entre 10000 e 15000 metros,
quando le comprovou, In loco, que nenhuma JlZIda de terra localizada a m&1S de 5 000
rrelrOJ fOl uuhuda.

g) homologaçio da lI' medtçio do Late 6 da dupllcaçlo da. BR-IOl, em que consta a
cobrança acumulada de 1 929,87 metros de "calçada em concreto lastro brita" no
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subtrecho "Acesso .. R.o<!0viina de napema"l quando se venficou, In loco, que, no
refendo :lUhtrteho, nio exlSUa nenhum metro de calçada colocado

h) homolog.ç.lo d. 18· mediçlo do Lote :2 da duplJcaçio da. BR~·101. em que consta I

cobrança I(:umulada de J 800 metro. relltlVOI ao Item "Cn.vaÇlo de eltaca metal duplo
I JOOlinfta' d~ Viaduto ettlca 302S~ quando foi constatado, In loco. durante visrta la
local daJ ohm por anatí!tu desse Tribunal, rol março de 19951 que i época da re1'mda

. me<f'çio, .. obru rdauvu alal viaduto llndJ nio haVIam comaçado:
I} reahzaç:lo de dIversos ServiÇOI de terraplenagem em trechos relatIVamente! 1.05 q,uais

sablla !lC lCt ImpoulveJ executar I plvimt~o lntts di denúnCIa do Convl!nio PG
023191, serVlÇOI esses que poderiam ser p«dJdo. em grande pane até que as obras
fotsem retomldü pelu empreu.s vencedoras da nova hataçio lNCl:ada em 1996,

J) me1usio, tlCl novo ccbtal de duplu::açlo da BR-IOI, dos servIços de terraplenagem e
drenagem lá C"I:ealtados entre as estacas 2 910 e 30051 as quw custaram
RSl SS7 331,99, na trave5111 urbana de Jomvtlle. constdc:rando·gc ser obrigaçlo do
DNER aCOr1plJÜ1ar e ter completo conhcclmento quantO a execuçlo das obras delegadas
aoDERlSC

Em nova UlItmçio dos auto!, I SecexlSC anahsou AI JustificatiVas dos respomavet5, pari
05 pontas sUpra~c.ltado5

Ao questlOnllTlento contida na leua Na", 05 ruponstve1S afirmaram que, em consula fettA
la Tnbtmal de Cantil EI1Aduli, fOI conclulL10 que o Decreto..LeJ nll 2 300186, VIgente à epoca dal1C1.tlçla
li!nla I IeB).$laçJo a W obed«ida, e n!o a lei nt 8 666193 Também fOl afirmado pelos responAVe15 que ~
limite de 25% para aumentos .~m contratoll deve0. se referir 1.0 leu valor total inu:aal

A ana1Jlla d. Set:ex/SC ..~nalou que a Lei n' 8 81319'1 alterou o Ilt 121 da Lei n'
8666193, pusanda a dispor qJfl U normas contidas nessA ultima nIo lI!! apUC&y.m iJ liCItações e contritos
oconidos anteriormente 1 IUn vlgfnc.a., em con.onlnci& com o ..11. 5-, InciSO XXXVI, di COnJUtu1ç1o
Federal Tambhn concordou que I legistaçla permite a contkf.eraçio do ".aIor global I111CIII do contrato
pn eftlto de cllcu10 do itmitl' de 25% parllCfeICírnoJ, linute CJH: qtU nIo f01 &t:mgldo nos C\)ntr1tos em
exame Contudo, fMWtou a gravuilde da ocorrenClA de alterações A maJor para diversos ServIç.oS,
b....do. em estudO'lec~ que podeOam ter ~do realizado. qu.ndo da e1ahoraçlo do. proJeto, hÚlCOI

Em respalta leiS questionamentos COrrelAtos contldOJ nu lettu "b" e "c~, OI responSÁVel!
Informaram quc1 na ocui1o di hCIUç.lo, OI preços unitínos propostos eram bastante supenott,l aos
valores d& t.bel. de custos. do DNER., de forma que houy~ um consenso entre o DER/SC e os licitantes no
sentido de redUZIr 05 preços 'ata valores c.ompldve.ll com OI da r~d. tabela. Com ISSO tena h,vido
uma reduçlo media de 30";" fiOS vaJor~ dOI contratos, scndo ISstl valores aprovados pelo Tnoonal de
Cantas do Estado

05 re!!ipandVtlll também aleganm que os valores gIObl15 dos contratos ficaram compltiveis
com os totllS orçado!!i pela tabela de referência do DNER. de modo que nlo c.bena auinal.r
Irregularidade em runçlo do preço de um dOI Itens

A Analista discordou da assertiva acima, COJUJ.deranào que o Atem "Colchio de areia" aofraJ
um mCrl:mento de 1851% em rcllçlO à quantidade tnlcia1mente preVIsta no.s contratos dos.5 lotei AllÍm
aendo, deveria ter !Ido Ce1ta. unta IVlltaç,lo especial, em relação 10 item, para venficaçlo da adequaçlo do
seu preço umtàno contranW Por outro l.do, remltou que toe pl'tÇO conttatual fOI comparado pela
eqUipe de audttona com o pr~,.o do mClmO Item collltante de outro contrito tirmulo pelo DER/Se, para
obras nl BR-470, mal deua ff:ltl com OI seos propnos recur,tos, ou lfÍl, recurso! estaduais O re!Ultldo
de!!& comparaçlo demonstrou que O!!l preços contratados pelo DER/Se pAra a.s obras custeadu com
recurso. do conYlruo mm 1520/. sopenores 105 preço! cont!Jtldos para a obra t$tadual, eues
compatlvelS com a tabela de rer"erência do proprio DER/SC

A 010 utthnçio d. label. da rtf~ do DER/Se, ..,ma menCionada, por ocuilo d.
revIllo dos preços licitados, fOI objeto do quesuonamento COfIbdo na letra ~dH, dmgldo lOS rtsponsawu
Foi apresentado o Cle)arocunento de que as obras rta1lzadu pelo DER 110 diferenttl d.. obr.. do DNEll,

do ponto de vistll tecnlCO Canleteristlcu prapnl..!l da obra da BR-IOl, como volume de tráfego elevado.
tornanam hmltado o rcndu'Mnto dos equipamentos

A analista aceroo I JUstificanva, conSiderando nio eJtar comprovada, noJ autas, a
aplicabilidade da refenda t:abeb Pldrio do DER/Se à obra em e:ume Entretanto, mlllteve I ressal"a em
rulo de nio terem sIdo ruir 'Idos e$1udos: que' aprovlnem os preço' pagos, caracteozando canduta
OtrU!lS,IVI por parte dos rtsponulveis

Com relaçlo &OS questionamentos das letras "eM e "r as Infonna.çáes dos respon.savcls
foram no sentldo de confirmar 05 valore.! medidos A anahsta considerou que as alegações dos
reJpODSIVtJS nia eram suficientl:S pAra cxplH:ar a discrep.incla entre 05 dados etJr.stantes dAS medições 11 as
mformaçlSes obtidas In loco, !íUSCltanóo o desconhecunento. por parte dos 65C1tl5, tanto do DER/Se
quanto do D~TER, dos exatos locaiS dos Servtço5 e dAs dlstàooAS percomdas, dados eues de grande
relevincl3. plra o câlculo du de!p~!lS

Os ponto, questloOldos nu letras "gll e 'h~ tiveram dos rtspon5~vei! explicações 00
5entldo de que as med1ç5es de l.erviço! Dia ~xccuu.dos decorreram de I!!quivocos, para os qUlIs Ji. haviam
!Ido procedldtl U devldu com-ç.6es e estomados os valores ~80J Inde\tldamtnte

Na sua anilise, a Secex/SC considerou que I equipe de Audltona se buoou em uma
pequena amo!tragem para venflcaçlo di fidedlgnuiade d15 medJç&s, I!tO porque a mtlona dos serviços
envolVido! - transporte de term, asfalto, ete • nlo pasrlblhtAm umJ. Ivahaç10 a posterlon da exeeuçJo
tiJlca multo ngoro$l., sem mltnlmentos capaCitadas Ainda &!'sIm, feram con!ltAtadas quatro SJtuaçõei em
que as medições nio espelharam! realidade dI' obras, eVidenCiando a fragiltdldc dos controles, amd. que
ttnham Sido rl!conhectdu as medldu cerretlVlS apresentadu pclos retpon.llvcl5. para oS' ca.so$lcv~mt.dos

Finalmente, com rellçle aos pontos contidos nu Ielru "t" t "f', 15 Justificativas dos
uspond.vclJ foram no .senttdo de que 05 serviços ~e:cut.dos parciaJmente. ante a denúnCIa do convênio e
a rescl.Jlo dos contrataI, nio $C :>-erderilUTl, pOIS teoam SIdo tomadas a~ medJ.du prtventxvaJ ncussanlJ A
lDc1u5io de alBulU desses Itens no edrtal da nova hCltaç!o (OI tida como um lapsc na montagem do,
quadros Os responsáveIS afirm u&m que esses lerY1ÇOS &criam aprovl!!Jtados e não senaM cons1dmdos
pua. efelto de medlçlo e pagam,mto

A SocexJSC aCel10u as JustIficativas, porem ressaltou I pOSSibilidade de que tais serviços
venlt.m a ser Imt!ndo$ em mcdlçi5es futurA! da obra.

Em sua conciusio, a S~cexlSC de.ltacotJ os pontos apurado5 e encanunhou proposta
conforme a segUIr trans:cnto

"6 J Ante lodo o txposto, 1171 quI!. se constatoli

a) a mconflablhdadt das mtdrç&s TI/tre11le.r às obras em ~xt!cuçào. cuJa fMqu~na

amostrag~m anallstJda peJa tt'fUlpe de auditoria rt!vt'lou a ex1S/incla de cobrança acumulada cU obrru
não mlcladas, L deSCrições de s,'rvtÇlM não compatwets com Owmficado In loco, d~monmantÚJ a fal/a
de contro/~ no acompanhamlnfo da aecução da obra-.rublltm -I 3,ft.r, 17J1175,

b) a mclllsáo, no novo ,di/aI de bcitaç60 para con/muldodt das obras, de serviço! Já
e~cutados, Situação que podtrur acarrelar o pagamento em duplfcü:lad# de obrasJa cOlfc/uu1as, se as
,,,esmos também forem mcluidaJ nas 1MdlçdtS rt!ferenu$ ao f1OYO col1lraJo ~ subitens 4 4 4 e 4 45, /ls
176:

c) a total hNkk'l'.m;ho dM proJttal tlllilzados para (J IU:1toção dos 11)/1$ 2 (JoJnvt/lc). J
(I/aja/) t 6 (ltOJHma), cart1CI', t:odo IHla ntasndad# dI! SIlCI.JS'/WU UVI4Õ«J nol quantitativos dos
s,n11Ç01 contratados. acorr,tando 11m tIlimento tntrt 37,7 t 7194 no prIÇO dos subtrtchos ,~a1J:adm, ,m
"I",lia ao ""Ior prmsto no eo",ralo origlllal- lIem 7. fls. 06,107, • SObl,.,. • I 4 3. jI.t /70.

dJ a flX'lstlncla de dlVlrsas reo;i$&s ih quamuativo para o lI,:m 'colchão d« QTela~ '1'1«
sofreu um mcre/ftlnto lotal rk J fU7H em nlaçdo a quanfldot:k preVIsta miclalmlntfl nos cOl'ftralos, ~1(J
mtsmo preço orlginalmtntfl acordada, 152" su!"nor ao que vlnha.H1fdo pago pelo mesmo maltrlaJ na

COIIJlruÇtJO da rodtJV/a BR"70, conl.mpor_aro.nll• • 162~ 1:IJpmor ao prtço tsllpulado na /Obalo do
DERlSC - ""blf,"s4 I 44 J,fI' 171•• 4 2,fls 1711172:

t!) a ndo comprovaç6tJ dt que foram con~ldtrados, lia dtelsaO de SI efetuar as rl/flndas
ravfsõt! pilo MlJma preço oTlginaJm'nt~ oc.ordadt>

c.l) O mt4rr~' cal,tlvo pnmárlo , o principio conslJtuclona/ da tCDnomiculadtl, anil a
fnexlst'ncfD di t'JIltIfJ!fs dt Impacto Kon6miCD dt lDI' aftir0fôU,

fl 2) tl JllpólflU rM nn~gociQçlIo, Junto à.r çOIJ/rtltat/m, com v/nas à rtduçóa do fJl'tço
lI1tUÓ1'10 dD "'m, \II~Ml""nt' lXlma do mtrcado a ipoea, vfno qu~ o avmtnlo do qwtnhtattw1
Inlcia/mm/e pn'tllSlO, Im iJIl'lU 2 000%, por SI só JuMificol'lo uma rflaval1açllo, Im resp.lto ti lquaçOO
,ct»16mtCJJ ,ji"ttanc,Jra 11tlc~aI ~Sl/bite7lt 4 2 4 4,fl~ 173,

.n que, auvldoJ os rtspOluáv,fr, 1140 fi>mm Ilididos os jundammlos das Jrnpk:rltJadts
,,"o/todas. col><""" ao DERISC a rupomtlbilidmJ. p.1a ",.cuçao rim obras. pDr dIIl.gaçiIo '"
S,,""arltldll Trampor1'" OhrtndoEstodo d. SOll/a CatorillO (SlIh/t.m 3 7 I,fls, OS),

J"'OI'O"'OS. c"'".fimd""''''lo no tI1't 4S, par/lgl'afo "nieo, '" LII 8 44SIlI2 :rJa ap11Cl1da 00
nspt:msávtl~lo DER/SC. Sr knaJo LuIz FQ1{s/. a milita p'nrs1a no rnciso 111 cio ar/58 da mc31fJQ úl
em razl10 das trr,gularidodu con.rlgM&:Js nas lt!trDs 'a' , 'c', elc l'tra 'd' ocrma, um pt"Iju1JO ~
"f!lIm't$ dtt.rmIIl"fÕ'J, _ mponlávtls1'</0 DERlSC (qtlando da r<oltrl1ÇlIa dt obrlU' nTVIços com
rtC1Jr:o, repaJSodos par ....'0 d. órg6o.t do Go,,"rno Faderal) • do 16' Dl.tITito Rodoviário F<dIIral do
DNER

I) athtar M pt"ov'dhJcuu ntCeswulS para f/JIe nbo SI "p/Iam, tm fi1ll1ros conlraJOI, ar
s.gsllnle$ irrlgHlandcJdeJ wr(ficadcu nos contra1o.f para duplicaçdo da BR-J01"

I-I) InclllJiJo, .m álvtrsos IIt<diçlJ<s, d. "",Itos • obras qw se collJla/oU nISo Itr.", sido
fXI&IltadaS. a f!i(,mplo da 1r mediç40 do LOI' 6. em que cannou a cobrança llCJmnllnda tk J 929 87
m,UDJ ';6 'CltlfOlla IM «Int1TIla lastro bnla' no mb~cho ~I2.uo à RodoVldrla dI /1OpmJa' " ti
;,riftcou in/oco a n60 ,xt.u"nclaí no r'f,rido ClJlça1Mnto - Sllbtt,m 6 1 8.jls. OS, I,tra 'e'd,~ 14 ~ lalTtJ
J,jI.t IS.

1-2) m<hJ!IIo, no novo <ditai dt dopUcaçao do BR-JO/, r10J "rviços dt ttrrop1e"""m •
drtnap'" '"11' as.$Iacm 2 910, 3.005,jáaleulodosefJO.8M-suhit~ns.f4.4 c4 4,',j!s.. 176,

lI) qwmdo cMstartJdn a necl3J7dodt de rew...ao dt quanhtlUlvo~dt .nmçOJ'c~
faz~r consftll', nos rup«ctlV<J.f contrafo.r, ~stlldos 011 JXlt'~C""l.J que dtmonstr,m t,um sido CCJ1Ul~
na tkfimção t:iN p'.çOJ r qIH»ItllJoMJ tJcrd:ldm, o intertve cO!~tNo primáno, D principiO da
trJOltOmic1datJt li a prutrvaçdtJ do tlqulhbl1D ,c()1JÔlnlco-jinancdro do contrato, srluaçõo Mo wrtJlcado
no.1" mtnclOnotJo.s contratos, a Utmplo das TI\l1SÕf-3 ocomdM no li!'m 'ColcMo de ar,ia', cOfltratado por
pnt;o 152" s1J/Htfor ao qu' ~tnha sentia pago 1'610 mumo mattrta! na construçlJo da rothvIa BR-470,
cont'mpor!U'lttJml1flfl, e 162" ntplTlor ao pnço confiante da 10"la do DER/Se (mbll.m 41 3. jb
J72), lMxlSlmdo tlle1lMltttJ$)ustljicantu para Q manut,nçõo do ref,rldo pnço. quando dtu rtlllsiJu flW
"'"""ar",,, .... IIIC"'''''''O da qtIOJ< 2.O0~ no qtJan#dad. adquirida (",biltm 4.2.4 3.f1s. 173).'

Sôhaib, &1001., o prcr.uncllmento de Ministino PúbUeo, que se manü~ou. U fis 19'2 de"
lutOS, em concord1ncla com 11 propostu de mult& e determinações alvttraclu no parecer introdutóno, de
fi. 1781119, tom o etlmp\emento contido !lO despltho de O. ISO

Eo Relatório

VOTO

IniCIalmente, cump'c destacar a ob)elMdadt dos trabalhos d. equipe de auditoria da
Secex./SC, que em um Qlrto penado de tempo, de 5 dlU, obtevro os dados ncceuiriOJ pltl. a
demonnraçl.o dJ. 11tUloÇlo da obra, llté aquele momento Em q~~ dw-erus venficw;aM dr. eqUtpt.
terem 51do procedidas mediante JmQltrlJ pt!qUenu, conforme msado na ín..ttruÇIo da Secex/SC. puderam
!ter tMdt..l'Ic.1l.dos. Vl.nO$ pontos de protedimtntol irreguls.res

As U1correçôe! encontrJdlS pela equipe de audnon. ~m medições de !eMÇ01 executados e
pagos, 010 fol'lm dIdldu pc:\os respolUÍvels, arnda que tenham SIdo fcitas as corr~ neceuinu c
atamos de pagamentos mdevidas, pelo DER/Se. e eVIdenciam. mconfiabihdade DOI meeanumcs de
controle e na fiscaltuçlo. tanto do ecewtor da obra qUinta do DNER.. como repassador do. I'fICWlOS 1;
considerando-se o pequeno tamanho di amostra examinada em relaçio ao grandll nUmero de itcnl de
IaVtÇ<lJ l: qul.iltitlhvol incluidoll'JOs contratos, pode~:se levantar a pouiblhdade dc terem ocorrido outros
erros de medlÇlo que, sc a nwOf, tenam gerado preJwzo para & AdminJstraçio,

Quanto :li medidu compettntes a seum adotadas pflo DNER pan. a eorrec;lo dessa
deficu;ncía de fiscalitaçio lobre 11 sou obras delegadu, cumpre registrar que, em SeISio PJen!ria de
20 09 95, ao apreciar relatbno de auditoria reabud. no DNER, o Tn"ounal determmou i Autarquia. entre
outras COisas (Dceislo n· 486195 ~ Plenino, ítem 81 c) que lIinltnsljíljllt ajiscalíZtlÇlJo sobn tu obras
contratadtu, ftSfMCJaJmlntl S(}brI tu ntthzatku mtdiank convimo com OJ' ftstado.r ~ municFpu)Z. di forma
a mantlf um rigztkJ conrro/6 sob" a qualltiatk tlal obrm t JtJlJn o dtsmvolvlmtnto fiM cronogmma.r
jhico I! fino:nctlro, amm como de lodos os tlrmo~ da C'OIfViI1/0, noladamenu no qw u refe,., à
ptlh/1CJdatlt dfDM olJlYJ!l. comoforma dI ,vitor q1i~ as"'lSmas uJ(J]Jf ustd:uparalms ,1,lIonlrO$II

O acreJCUDO venficado no item IlColchlo de Ireia", de 1 857% em rel&çio ao quantrtabYo
lIlic:ialmente preVIsto no eontra'o, fOI fllstúi<ado pelo. respollÁvoü do DElVSe por meio da eatudol
tl:CnlCOS que ótmonJtrvam. tSJa necessuiade, atnbultldo a defia!nclu de projeto a ancorreçlo do
qUlntltltlvo INClJ1mente prevtsto

Foi. verificado pela equipe de audrtona que o preço drme ltem era 152% IUptnot ao preço
praticado pelo DER/Se em outra obra, culteada com r.,c;uR05 enl.dtwl, estlodo esse preço cOO1JntIVel
com a lab<la podtlo dei.. órpo Quesnonado.s aobre eua díl'erençs, OI retpon.íveil IrJ!lllll'lllaram que
os preços g10hais dns COntratol {oram IC!ltO$ pelo DNER, por atarem de acordo com os valores orçados
com bas.~ na tabela de CU!los dem Autarquia. Também afirmJrIm que fatores do dúertnciaçlo de padrIo
entre U obru dI. BR~101 e u obras executadas rotmeiramentC pelo DER/Se se relIetmam nos valores da
t~la de ref'eri:nciJ. desse 6rglo, mferiores aos da. ubda. do DNER..

E... arsumen'o se torna frÓi1~ uma vez que nJo f01 realJzado nenhum estudo ou
apresentado lltIIhum par"",r que jUSt1fica... a nio spilca;1o dos preços d. referênci. do DERlSC n<lll
por OCSSI.lo do processo bcitltano, de modo a atender ao a.rt 38, ma!O lI. do Dcerero-Lei o- 2300n6
{s.e:lo dtlClamfiCldu as propost.u com preços extuswo-s ), tntto vigente, nem por ocullo da re\Olslo
dos c.ontr.atM e~m por ocasIÃo da JíBl1Ificatlva alteraçlo de quantitAtivo do Item de 5«Viço em tQtnO

M nio realttsr ntnhum estudo nem apr....tar n<nltum parecer, na tpotI, 'coroa dtsu
sltuaçlo, o DER/Se dem.onJtrou a falta do devido CUIdadO com I C015l pública e contranou o prioopio da
,uprvnacs." do tutUtul. c.olctwo COpnnelp10 da. economtadade, ~ue nartetam ODlrato Admwstrat1Vo t
I Admlmstra.çio PúbIíca TilD1btAn deixou de tomar transparetlte a manulençlo do eqwbõno eçonônúco
finance.1ro dQ cootrato, SUSCitandO a tup6tMe de benefiCIO du cantrltldu,}i que poden& estar IoCreGtRdo
aos contratol um rtem com mAlO~ margem de lucro, sendo compenAados pela supresdo dI! outros, com
menor mas'sem de ~, 0$ qUJ1s. nlo senltn tX,ecuudos em tUio da pro)O,nuda.de d.d~ do
convêmo E hoJt', apos o me:crramento daquda etapa, com I suceDia de novos sefViços c a. lçIo de ví.rio.
fatoru sobre o Ittto du obro. torna.-se btm mus dtficll a. realtZl.Çlo de um estUdo que polA. detmnina.r
cu compor o preço real pari O Item de JtfYIçoJ em queJtlO

Actcca du uregu1andadtt earac.tenzadu nOI autOI, teglttro\ por pertment~ l\Uc no Te
650 222/96-2, que trara de lCompaobamOtlto das ohru eontrltad.. pelo DNER pm a c:ontinuaçlo da
duplleaçio da BR-l01lSC, (oi incluId. cópia dc relatório de aodllOn. procedido pelo Tnbunal de Co_
do Estado de Santa Catanna, aetrCl das obra executadas no âmbito do co~ruo. ora Em exame No
do.eumento. vcnfica,..s.e. que a TCIi ~tou. fa.tol tais como medtçio e pa.pmetUo de K1VlÇOs em UcettO

ou tOCXlStentes, adJantamento de pagamento. e revl!I&J em quantitltivos de SCIVlÇQ5 com ublinçlo de
rntICs para compens1ÇlQ. faunda parecer nulls u alte.r&ÇÕeS do valor contrl.tull.[
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Outro ponto levantado pcta Secex/SC. na Jl:ltrA "c" dr sua conclullc, tal ".;7 talal
InacUqruzill!1C' dos prqjt!los uttllzados para a /Icltaç"o dos 101.S 2 (Jol7WI/III)• .J (/lajal) t1 tS (llapt:11It!1),
caraclllrlrada ~Ja Pl.c~rsldtJdll dll ~cl.uh'Qs ,.."'s(J.s nos quantlfattVOJ dos SIIMÇOS ccmtratad()!>,
aCturllfanr:!o um aumllnl0 .1ftr'1I 37'.7 li -;lU ~ preço dos subtrrlchos rU:f/i:::ados fim rll/12çl!o ao va/Ol"
prllv/sto no contram original - U.m "'•.Ih. De/07, li sub/t.", ., J ., 3,/18 170 "

Contudo. 010 se observa nOI auto. um m&l'oT det.lh.~nto ttcnico doa pomol do projeto
que caIanam em desacordo com a rulldade d. obra Apenai qUanto ao Item "Colchl.o de &reJa" foram
toeidol alguns comentinol Tamb~m nl.o foi dada oporturudade cos agentes rellpond.vCI!I para qUe! esaes
..clareculem OI "peetolJ dos proJ~oll de engenhana elou Justlficasnm ai eventullll fll1hu Deue medo
o ponto ml':rc:cena ser melhor eluclcUu:lo antes de ser lncluldo na COJlcJusJ:o do rraballio '

Venfica~ae, cntlo, do exame daI autos, que o ~ecutor da obra, o DE.RJSC, deucou dc
observar pnnclplo bi.Jco do Dltetto Admltl.lltratl.Yo. o do lJlteresu publtco, decorrendo dl-l ato~ de &estao
antteconOmlcoJ li danosos pua o ertno, rondk que- nlo .se pena, hOJc, 'luanuficar os dan.os causados
Neste caso, aphca-ae a wsposto no capul e no mClSO UI do art 58 da Lei n- B 443/93, que prevEem a
multa aos respornnlvcl!1

Registro. por fim, que o Te bSD 437/96-9, lob nurilia reIatona, tratou de IrUPlI!ç1o na Sede
do DNER para venficaçJIo du ImpUeaçl5cs da mcluslo de serviço" ~ecutadas durante a V1.B!nr;i& do
Convimo PG 023/9J, no editai p.ll.ra.ll. conuacaç!o das novas obras de dupltcaçlo da BR-10l, sendo ~se
usunto um doI que foram aquI JevlUltadol'l.

Com CSI.S consldcraç.!ll':S. Vota por que seja adotada I. deltb!!rllçlo que ora submeto â
aprlOClaçlo desta C'mara

Sala das SusiSes, em 24 de t'evetetro de 2000

AVISO NQ 547-SGS-TCU

Brasília _ DF, 3 de março de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci

mento, cópia da Decisão nQ30/2000, adotada pelo
Tribunal de Contas da União na Sessão Ordinária da
Segunda Câmara de 2-3-2000, bem como dos res
pectivos Relatório e Voto que a fundamentam (TC nº
2.841/99-1).

Atenciosamente, _ Valmir Campelo, Na Presi
dência da 2ª Câmara.

À Comissão de Fiscalização Financei
ra e Controle. (RICO, art. 32, inciso VIII, alí
nea b). Publique-se.

Em 15-3-2000. _ Michel Temer, Presi
dente.

DEClSÃO N' 030 /2000 - TCU - 2' CámllCa

I.PI'OCOS'o n'Te 002 84111999-\
2. Classe de Assunto: m~ Rc)atóno de Auditoria
3. Responsável: ApareCIda FIânclS Pmto da Cunha
4. Entidade: Superinleodancia Estldual do INSS no Espinto Snolo
S. RelalDI: Ministro Adylson Motta
6. Representsnle do MlOlstériO Público' Dr. Ubaldo Alve, Caldas
7. Unidade Técnica: SECEXIES
8. DecisIo: ASegundA C§mMa, diante d.u razões expostas pelo Relalor, DECIDE:

8.1 com fundameoto 00 disposto 00 inciso IX do ar!. 71 d. Consntuição Federal e art.4S d. LeI
nO 8.443/92, assinar prazo de quinze dias para que o Sr. DU'c!or·Presidente do INSS suspenda a
J'08Mlento da> parcelas COm:spoO'!'"les li ant""lpsção do !PC de mlll'ÇO de 1990, eqU1valente ao
~otuaI de 84,32%, à Sr'. Maria CecilIa Moreira, matricula SIAPE 0887306, servidora daqueia
Entid~ bem como a. todos: o~ demais servid,ores ativos, lnatlvos e pensionistas, sendo dispensado o
recoll1imeoto da> quantias mclevtdameote recebIda> de boa-fé, conforme o disposto na Siunula 106 des!Jl
Corte, informando a e,le Tnbunalas medulas adotatlas;

8.2. determinar à ClSET~AS que acompanhe o cumpnmento da detenmnaç10 anterior, inclUindo
mfonnações a respeito da mateou nas contas do INSS relanvas ao exercício de 2000

8.3 juntar Opresente processo às coot... do INSS, relativa, ao ex.relclo de 2000'
,. Ata ne 0712000 - 2& ~im:l.ra

10. Data da Ses.lIo: 02/0312000 - Ordmãria
I!. Espedficaçllo do quorum:

ll.!. Ministro, preseotes: Valmir Campelo (!lll Prcsldancla), Adylson Motta (Relator) e oMuustro
Substituto LmcoIn Maga1hlles da Rocha.

Ú-k~VALJIR'éMoiPELO
na PreSld!ncia

GRUPO I - CLASSE TIl • 2' Cãrnua
Te 002 841/199!!-1
Natureza. !lelat6rio de Audltona
Enndadc' Supennlendt!ncla Estadual do INSS no EspfritQ Santo
Re$ponsavel Apareeida Frincls Pmto da Cunha

Em.ent..: ReJlItono da AudJtona rtaJlZlldll na SupenntendênCl8
Estadual do INSS no Espinta Santo para verificar o cumpnmemo da
Decislo nO 281198· 2a Camata SU'Jpensfo dos pagamentos relativos a
ante<:ipaçJo de 84,32% a panlr de março/99 SelV1dora tratUlfendl
contmua percebendo a vantagem indeVida Con!ltataçio da cxIstêncIIl
de outro! casos analagos Dil entidade Determinações

RELATÓRIO

Trata-se do Rolatóno da Audltona reahzada. pela SECEX/ES, objetivando vl'!nficar o
cumpmmnlD da derenrunaçJo contIda no item 8 2 da DeclJ.lo nO 28 lI98, prafenda pela 2- Cámara que. em
Seuilo de 05/11198, -3.0 aprectar a legalidade da aposentadona. da Sra Maria CecilIa MOfl~~1ta. (TC~
002686/1996.1). kS!li1nl deCidiU

lOS J cOfJsukrar Ilegal a presente collcess~o, I1l!gantkJ~/ht regzstro do respectivo alo,'
82 fixar, com hase no arl J91 do Regfmemo IJIlerno, pra;o de 15 (qUInze) dias ao

Superzntentknte Estadual do INSS na Esplrllo Sa1ll0 para que suspenda todos os pagammtos de
aariscimo1 sobn rutuntroç4D em ,·azho de decisflrs juchcia1.J qu(J tJ!nham concedrdo a alguns
flmclonárlrJS do OrgiIo antgcipaç1Io (Ú 84,j2% corrl!spandm'~ao IPC tk março de 1990,

8.3 aplicar a Súmula n- 106 da Jllrl~rodlllCIO destl! Tnhu17al. dispensando o
rusare/mento dm /mportdnc/as indt!\lldamente reel!bidas, de boa/e,

8 4 dl/l!rmmar à SECEXno Estado do Esplnlo Stmto tpJ., Im fiJl1ll'a auditoria na áuo de
recursos humaJ1os, venfiqut! o cumprimento do com/do no sub/l~m8 2 da pn!Stmtl! Dtcisllo,

8 j dar cllneta ao Sr. Supermttlldtllle Estadual do INSS no Esplrlto Santo do teor desta
DeCIsão bem como dD RelatóriO e Voto que ajuntlamehtam."
2 ReaI1zados os exames pertinentes, foram consignadas no Relat6no as segumtes
constatações

a) o pagamento da servtdorl mat1va Mana Ceclha MOreirA fot tramfcndo ptra o
INSSfACRE Daquela Supenntendinaa RegtonaI, foi obttda II Informação de que os pagamentos do
adla.ntameDto de 84132%1 eorrespond6nte ao LPC de março de 1990 (Plano Color)1 contmuam sendo
efetuados em ruJo de haver tran5.ltado cmJu1gado a decido do TRT da 14- Regtio (fis 17)1

b) a. exutêncr3. de dOIS servidores abVOI p~bendo a mcnCJonua antcCJp1ÇJo de 84,320/-,
tendo a Supl':nntcndcnte local determinado I. suspensto do seu pagamento a partir do mas de março/99
(fIs 12) e csctare.CJdo 'iue a proVld~cla. nlo fOI adotada antes porque, de acordo com os proccdtmentos do
INSS. as mclus6es e exclusaes de folhl. de pagamento, em espl!.C1l.1, as decorrentes de açõe.s JUdlCll1S,

emvam sendo efetU&aas e controladas pelo M:AR.E em BrasOla. poulvellnente retardadu em fazia da:MP
nO 1 79S~99 que alterou I. orgamz.açlo do Poder ExecutiVo Federal,

c) a eJC1st!nCla de muito mais ca50S de pagamentos do adiantamento em q,uettlo a
.s:efVldores lotado.!l em olJtm SlJpetiZ1rendb1CJu Regj01WI do INSS, cOl1.!lderando que som~me OJ dOIS
seMdores ativos benc.1icIl.nos, totldol nesta SupenntendênCla do Esplnto Santo e referidos na allRea b
anterior, l11tegram hstaJ de 63 autores du a~esJud.tciaisque lhes deram ganham de uusa, lmpetrada.s no
Acre- TRT114-Regtho elUo de J&neJro-Ju:!tl.ça. Federal ~ 18- Vara (Os 24/25 e3S137)
3 Em razlo dos fatos apontados, propôs o AFCE respomivel pela luduonl

"3 1 • tht~rmmaç4o às autor/dadu abaiXo indicadas paTa qlle Slisplndam, no dmbuo de
suas rESpecflvas com~"nclas, todos ospagamenfo!l de aaéscimos sobre remunf!rar;tfo tm

razbo de dCC1SÕUJudiCiaiS qUI! tenham, ~vcntualnll!/lte, concedido a algunsYu»clonáTlos
(ativos ou mal/vos) <lo ÓrgilrVEn/trbóL an/ec/paçi1o <k 84,3]% corrupolldell" ao IPC de
março d,1990.

qJ ao PresIdente do Iustltuto NacJonal do Seguro SOCIal,
b) liSeCTI/ana de Eslado da AdmInistração li do PolnmÓlllo da PruldénclQ do

R'públlC/J (COII! re/açi1o a.pmool d. Poderbreu/Ivo).
c) aos dirigentes dIfundaç~esprib/lcas e tk Qutros órgãos e Imtldade$f~dcrais do

FodI.r EucutJvo que nboproceSJam suasfolhas dI pagoml!nJospno SlAPE;
d) aos PnSldenlu de «mprrsas I!statalsfedtrats:
t) aos PreSidentes dos TTibu1IOls RtgJona7.J Ftd~r(lls, do Trabalho. Eleitoral:

3.2 .. aplieaçdo da Súmula 11" /06 d, JuruprudincIQ deste Tribunal, dIspensando o
rwarClmemo das Importãncia rec,bfdas. porque, de boafé,
3,3 .. de/ermlnação às SECEXnosEstados para que verifiquem o cumpnml1J/O da declsdo
que o TnbunaJ vitr adotar,
3 ,,- cllncfa da áBCisdo que o Tribtmal Vier adotar às mtsmas autondades mthCtldas 110
lIem3 1supra."

4 O Sr. D(fetor da 3' Dwisio Técnica, em parecer de Ds 47/49, t~cc C0n5ldfraç15es a respetto
da matena. dentr~ as qUIIs saltento as que se seguem

" "CorJOI'l»I amno/ado no &Iatóno de .Auditoria de /ls. 118, /!Xlste }nrlsprualncla nas
TrlbuhOis Superiores do Pod" Judlc/árlo (STF, ST. TST) dt qut os b,",fic/os salariais concedidos eam
base na aplIcação dos chamados gatllhos (p/ano Brtsser), das URP 's (plano Verão) e do [Nrcmtuo/
acima mencIonado (plano Collor) COnslS1JTtmt em 311»plts aJ1tedpafiJes salorlaJs D serlm compensadas
quanáo do reaJustf! glral concechdo anualmente " portanto, são dlvidos tdo-somente até Q data~basl de
cada cal.garlo.
3. Amparado nessa jUrIspntdlncia, Ult. Tnbunal Já se pronunciou sob" a matéria Im
drvtrsos processos em que SI. constatou a Incorporaçl1o, na rlmuneraçào de serwdores públICOSJtdtrail,
dos rtfendas benefiCIOS. As declsiJes proferidas foram no StUlldo d, considerar llngular a
mcorpr;ração, f1Xa7' prazo para as entidadu m:tp'NUrem o pagamento dos acrelClmos, dJ~nsar o
ressarCImento da3 quantias rtcebidas intkvzdamente e d~termfnar à SECEX pertinente o
acompanhamento do assunto, a ex~mplo da dectsl10 que origmou a auditOrIa em ttla.

Ó OCO"11 que, não 06Sfonrt as vánas cUclslJes do glnero proferidas até. o nrom~n(o, !torNe.
por outro lado, ~lo que se tem »011&10, uma wrdadeira avalanche de a~s ajuizadaspor stnJldores 110.1
rUtlmos dez anos, relacionadas com os reflexos dos sucessivosplanos 'con6micos em SJlas remuneraçrJes,
razilopela qualpodemosinftrir que as lTTl!culantladuJáapurada3 estão. multo provavelmellte, longe de
rSf:Mlhr,q a realdllneJlsão do prohflma dentro da Admmislraçào Publtca FuJeraJ.
7 D/ante chs.sl quadro, asponderações e as proposições 30bn o tema conlllios no &latório
di: Auditoria 340 oportllnar no mld,,:/a 8111 qmr colocom em d,.1Cl/WO um novo rumo para a oçõo
fiscalizadora do Tribunal relatlVllmente aos atos Il'gau e lesivos ao ErárJo. que tém como 'pano de
fundo" as supracltaáas decI$lJts}udrcialS Contudo. lemOS ponto de vista diverso do manifestado pelo Sr.
AnallsJo, no tocante ao ~ncamllJh(m"mto a $~J' dado ao auulllD ora aamlnado.
8 Prrmtlramentt, cabe lembrar qut, conforme mencionado anteriormente, este Tr/hunal já
determmou aos dirigmtls dI várias elllldruks o susptnmo da incorporação, nos venCImentos de seus
senw!ores, do !PC dI março de J990 Logo. a adoçdo dessa mesma medIda de lornlCl generalizada e
abrangente, conforme sugere o Sr. AnalIsta, implIcaria em duplIcufadl! de chttrminaç/Je!.
9 N60 Fademos tamhem esquleer quI tanto os servidores atmg/dos quanto os dirigentes de
suas entidades podITllo contutar tais dettrminaçiJes junto ao própno rcU, mediante recurso, ou na
esfcra do Pockr JUdiCiáriO, Clya .soIuçdo em últfma mst4ncla, ,móoracom perspectivasfavoráwls para a
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naPrcsi&ncia

_1.1lÇÕO da chclslio CO/llWOOa, strla, .m muHos casos, c.rlam.m. d.marada. Amm'sendo, os
.ft/tos Imtd1alos • .ficaz.! propugnados ptlo n"mlor da supra<IJada sugtstão pod.m ndo Vir a
acont.ctr.
10. AcltmoJ., parc' .e a<ompanhar, clt forma eficiU, o cumprlmemo dmas ...nmalS
d6t,mllnaçótS, s~rrQ d~ hDm a/wtrt uúntificar previamente os casos concrttor, rturlwd(H).f I!m

~ssos .SptcífiCOs. Tal prcc.dim'nfo, por sua ve~ não nos par'C' li1T,fa sImples. rápida, cOIlSOll1l1'
lIllIICitllllldo àj1, 07 do Re/alório th Allditorla, Si consld.rarmo.! que se fanam mmsana.l a col.ta, a
orgomzoçiIo • a tnagtm daI jnformaçtk.! ptrlIMnl,s, ,nvolvendo lodos os árgãos ml'grOlftes do
SlSlema de Pusoal CIVIl da ÁdmmlSlração F.d,ral,
I I. Outro ponto '1'" CO/ltrlbulU para a dr\Irrgincla d. oplllliJo i o t.or do D.creto n' 29~5,

dt 12.01 99, que COllJIlIlll1l aComlmo para Állálise da Aplicação de DtClstkS JudiCIais - C.MD], pDlS
.mendtmar que o seu advento>, dljtrenl,m.nl, da jXJJ1çào do Sr AnallSla, lido pode 'Ir IgIlorado no
trtrlamtnlO a ser dado para a matina.m paula.
12 Tal amrtiva re baseia na falO do rtftndo Dlcnlo Itr fixado a "abzação d.
16\IiZ1J1I1JJf.lllos, que posnv.lm"III'Já se '1IC1JIf1ram canc/uldoJ, cuJos mil/lados, al.m de propoTCIonortn,
uma vls40 compl.la da drmtns40 da prabl.ma, pothrão ,vltar que !fJam dt:Sptndldos esforços .m
dupliadad. '/(JU d'S11tceJSlIrwJ 110 dmbllo dtsla Corle d, CDlllas
13. lsro paJJo, enttlld.mos maIs CIJl1VtIl/,II/, que #JD 1IlQ1l1uJa, por ora, aforma atual como"
Tribunal l'tm atuando sobr. o assunta ,m comenta, ratão ptla qual não ,ndossamos as mtdrdos
alvitradas na conclusJo d.fi ,18

15. No la<xmlt, .Sptcificam.nte, ao obJ'bl'C da Audllona, cD/l.Itato/l·se que lia t'dlnta
Suptnnlllldinc,a Estadual do InstItuto Naezonal do S.guro Soc/al na Espi!llo Sanlo - JNSSlES tlfJ'1IOJ a
StrVItWa maflva Maria C,ailla Monlro, CUJO pagamenJo haVIa Sido transfendo poro a .XIrllfa
Supcnnt.ndéncla da INSS "" Acre (lNSSlAC), COIlU!IlJll rtctb<ndo em seus vellClm.nlos parc.1a
corrtIspontkntt ao !PC de março de 1990,
16 PaTa eSJt caso, ent.ndemos cabível, com atrfmçáa do lNSSIES e INSS/AC, .m raz1J<J dos
lll1Hkmças na estrutura do INSS mtroduzidas pelo Dtcrtto n' 3 081, át 10.06.99, "novar, .m pari.. os
/trmastio DtclsiIo n' 281198 - rr:U- 2'Cdmara, tbrigmda, dt.tta ve:, adlftrmmação d. suSptns40 das
acrtsâmos salariais indevidas ao Sr Dlrelor·PreSld.m. da INSS•..

Face ao exposto, propõe aUmdade Tecmca que stj111ladowlas as ,eguinle, medidas

..17.I -fIXar, co.'11 bast na Item lXdo art. 71 da ClJIlStltulçilo Federal c/c oali. 45 da ÚI
n' 8.443/92, o",mo d. 15 (1lU,.:t) dias ao Sr Dmlor-Pl'tSldtnlt do INSS, para que S1Jspenda da
paga1IIlnto da Sr~ Mana C.cI},a Mo,.,ra, malricula SUPE 0887306, strVldora mallva daquel. Órgão,
aparctla corresponPtme àatlMc1fXl>ilo do IPC de março th 1990, .qu/VfÚ'nte ao percentual clt 84,3m;

17.2 - dISptnS(.~ o recolhImento das quanllas Indevlda."nlt rec.bldos, d, baa-fe,
1XJllSO(/1IIt dJrposto na Stlmula i06 desft Tribunal; ,

17.3 - d.t.rml/"". a Ufa Unida&! Ticnica acompanhar o cumprlmtlllO do cOI/IIIJo 1>0

subiltm 17.I acima. ..
6 OMini!lérlo Público, reprmntado nos autol pelo Subprocul1óor·Geral Dr Ubaldo Alves
Caldas, anill ao cntendunonto mllÚfestldo pela UnIdade TéclIlca e sugere adlctont!menle que a
dttermlnaçlo 10 Diretor·Pre.lidtnte do INSS ioclua em seu bojo lodos os J«Vidores daquela autarquIA que
se encontrem na metmllituaçil:' da Sl1. Mana Cea'h.l Mortira (ft.51)

ÉoRelatório

VOTO

Inicialmente, cabe registrar, quanto ao objeto da audiloriJ ora em flClnle, que o INSS, por
!MIO de sua extint& Supenntead&lcia Esradual no Elpírllo S1l\lo, suspend.... S p&rtlr d. muçoIl999 .. os
pagtlIMnJ08 di acrmlmos JOÓrI rt/ml",raç40 .m ra:4o dI Me/sOu.Jft'hciais que "nham concId/th a
algom.r ftmc1onános do órg& anl.cIpaç/lo do 84,32" corrupmdtn,e ao [PC tU março át J9g0~

aunpnndo a detcmún~ deJte Tribunal mserida no Item 8 2 da Dectdo n' 281198 - TCU - 2' CImara
Reltll'lrn, aJlflllS, peodtntes de adoçio da mesma providlncia o. paaarneoto. i. Sra Maria CeciIía
Moeeira, em razIo de aservtdora haver sido tralI!fenda para a txtlnta SUpulntfl1déocll do INSS 00 f=e.

Ocorre que, durJnte a lnapeçlo, foi conl1J.t&do que existem dIversos outros CIJOJ de
pagatnallo ds mencionada anlt:cl~ a aavidores do INSS, a""""fllo elo. 63 (.....ma .Irés) aUUlm
das ações movidas na JUIllÇll do Trabalho da W Rogiio e na JUJliça Federal - 18' VIII - Seçlo
JudiClma do Estado do RIo dell1lelro (fiJ 21126 e 34/46), que estio a ""'gu' tratamento Ilmilar ao dado
i.qucle. =ficados na extin~ Superintendência do INSS no a.pírito Santo.

Considerando que a jurilprudCncia d_ Corte um Je firmado DO ...,tido de dettrrninar a
!WpMtlo doa Jl1lPlllO'lI05 d~ WtSCllllO. sebre Icmun"""O decnrrentes de planos eoon6micos, ja
collllderado,s Indevido. pelo :lupremo Tn'bunal Federal (MS.21216, RTJ 1l4/11l2), bem como pelo
Tnbunal Superior do Trabalho ISIlmuIa 322), efetuados ... razIo d. deciJõea judicial. (DeclJ&s P1eMnas
n'a 618198 , 86199, 169199, :U2I99, 238199, 552/99, DeciJõ<s n's 14llI99, 241199 e 01712000, da
I' Cirnara, e n- 208199 e 212199, da 2' Cimlll, entre outras), incl1nl>-me por adotM a propol!& da
Unllladt TÓ<l\iu, eom a lIllltII10 do Ministirio Públ>co qutll11pllou sua abrangência a Iodo. o, stNillorts
do INSS que te encontrem na mama IÍnaçlo

Face 'o expoIIo, acolhendo o. pareetr<S, Voto por que lOja adOl1da a Decítlo que 0<1

submeto i. collJidençlo deo\a C1IIlIta.

T.C U, Sala das Seuõe.. em 02 da lIlI<çO de 2000

\j

AVISO NQ 488-SGS-TCU

Brasília - DF, 25 de fevereiro de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci

mento, cópia do Acórdão nQ 47/2000, aprovado pelo
Tribunal de Contas da União na Sessão Ordinária da
Segunda Câmara de 24-2-2000, bem como dos res

pectivos Relatório e Voto que a fundamentam
(TC nQ 375.133/97~6).

Atenciosamente, - Valmir Campelo, Na Presi
dência da 21i Câmara.

À Comissão de Fiscalização Financeira
e Controle. (RICO, art. 32, inciso VIII, alínea
b), Publique-se.

Em 15-3-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

ACÓRDÃO N" Q47 121100 •TCU •2' Cãmara

1 Processo n'TC 375.133/97-6
2 Classe de Assunto: U· Relatório de Auditoria
3 RtJpollÁV1:1: A1tamiI JOfé Femira
4.EnlIcb<le. PrefeilUlZ MlUÚClpaI de Contagem. MG
5.Rdator. Mmistro AdylSOll Motta
6. RcprelelllMte do Minist<rio Público: niD atuou
7. Unidade Técnica' SECEX1MG
8. Acórd!o'

. VISTOS,relatados e~utidos~ aUlas qut tratam do Relatório da Auditoria ltalizada
p?r tqwpe da SECEXIMG. na PrefOllUlZ MlUÚClpaI de ContagcmlMG, llll5 áreas de convenios, lICOrdo
aJustC$ er<l)la1tlts de pclIóleo,lhrangctldo os exereicios de 1993 a 19%. ..

• Co~d~ que, na Sessão de 10106I95, a2' Cámara decidiu aplicar ao Sr. A1tamrr José
Fermra, tX'~e:to t.;umciplI, amulta prevista no art. 58, inciso U. da Lei n' 8.443192, no valor de RS
2.000,00 (0015 millWl) efuer delenninaçlles à Prefeitura MlUÚCipal, à CISETiMEC e i SECEXlMG
conforme Ae6nlIo n' 264199-TCU-2' CImm. • ' ,
• .Considerando que, devidamenl~ notificado, o responsável solicHou o plltClamento da

divu!a em 5(cmco) pmelas tneMlis;

COIWde!andO a !Ohcitaçio encaminhada pela CrSETIMEC para protrog&Çlo do
lixado no trem 8.4 do Ac6rd1o n' 264199 _2' Câmara; YII'lO

CODSl.dtr1ndo, linda, o~ daUmdade Técnica;
ACORDAM os Míni5tros do Tnbunal dt Conw da UniIo retlnkIo. em SessIo d ?'

Clmara, ante u raz&s expostas pelo Relator, em: ' a -

81. Illtoriza;, .com fulcro, no lllt.26 da Lei n' ,8.443192 c/c o artl68 do Regimento Interno. o
parce!Jmento do dêbilo em 5 (CUlCO) pan:elas lIlOllJIlS, !j)bre u quais incldirlo O< acrácimo. le&u.
correJpoodtntes, fixllldo oFD cr.e 15 (qUÍllZC) dias, a COlll8r da DOtifieaçio. para o l'e\X)1himcolo da I'
JWCela, venccOOo u dClllllS em mtervalos succssil'O! de 30 (trinrA) dlM, na fonna estabeItcida
Regimento lnlomo; !lO

• 8,2. alcmr o mponsável de que o niD =l!litoollo de qualquer das plTCtIas importa no
vcncuncnto IIllKlptdo do s,aldo~,~5 tmnas fixados no §2' do art 168 do Regimento Interno,

8.3. prorrogar por rnaa30 (tnnta) dllS, a COOl8r da cicntificação, o ptiZO fixado àClSET/MEC no
llJ:lJl g4do Ac6nlio n' 264199 - 2' CImAra
9, Ata .,l 0&'2000- 2' Cimara

10. Data da Smio: 2410212000 - Ordinána
11. EsptcúiClÇlo do qlOrulll:

.11.1. ~stros I'I"lcnlts: Valmir e111lpolo (na Presi&ra), Adylson Motta (Relator) eoMini!lro
Sub!htulo LmcolnM~ da Rocha.

/l~:?/k~N
./ (Mini ~.1.

j{/~'~ V
Fui Pmente: MARJNUs"~~ DE VRlES MARSrCO

Rcp. do mistério Públlco
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GRUPO 1•CLASSEm.21Câmara
Te 375.133/1997·6
Natureza: Relatório de Auditoria
Entidade: Prefeitura Municipal de Contagem· MG
Responsável' Altamir José Ferreira

Ementa: Relatório da Auditoria realizada na Prefeitura Municipal r
ContagemIMG Convênios, acordos, ajustes e royalties de petróle,
Multa jà aplicada ao ex·Prefeito Municipal edeterminações feitas
Prefeitura Municipal, á CISETIMEC e á SECEXJMG Pedido (
parcelamento. Pedido de prorrogação de prazo para cumprimento ,
determinação. Deferimento das solicitações.

RELATÓRIO

Trata·se do Relatório da Auditoria realizada por eqmpe da SECEXJMG, na Prefeitu
Municipal de ContagemIMG, nas áreas de convênios, acordos, ajustes eroyaIties de petróleo, abrangenr
os exercícios de 1993 a1996
2. Ao apreciá·lo, em Sessão de 10106199, a21 Câmara decidiu aplicar ao Sr. Altamir Jo
Ferreira, ex·Prefeito Municipal, amulta prevista no art. 58, inciso lI, da Lei n' 8443/92, no valor de F
2.000,00 e fazer determinações áPrefcitura Municipal, á CISETIMEC e á SECEXfMG, comom
Acórdão n' 264199·TCU·2' Câmara (B.I83).
3. Notificado da mencionada deliberação (fi. 195), oresponsável, alegando impossibilidade (
atendimento imediato, veio aos aulaS solicitar oparcclamento da multa em cinco ?arcelas iguais
sucessivas, em consonância com oart. 168 do mcu eart. 26 da Lei nO 8443192 (fi.198).
4. Por sua vez, aCISETIMEC, por meio do Oficio nO 012 COAUD/CISETIMEC/SFC/M
de 0610112000, encaminha pedido do FNDE que, alegando dificuldades na localização do processo re!ati'
ao Convênio n' 2.763/94, requer seja prorrogado o prazo, por mais 60 (sessenta) dias, para
cumprimento da detenninação contida no item &.4 do Acórdão n' 264199, in verbis:

"8.4 determinar àC/SEIjunto ao Ministerio da Educação que informe ao Tribunal,
COlllas da União, no prmo de 30 dias, oresultado das gestões promovidas arespeito do convên
MEC!FNDE n' 2763/9~,firmado com aPrefeituraMunicipal de Contagem-MG e. se for ocaso, instou
desde jáaTCE respectiva. "
4.1. AUnidade Técnica, em instrução de fi. 210, assim se manifesta

"De registrar-se, por oportlillo, que oprmo concedido àCISET/MEC deveria esgotar·
em 09.10.99, considemmfo-se a data aposta no 'cienfe' do Oficio n' 631/99 (fIs.190) e que
comunicação ora ejetuadfl atenáe apenas parcialmente à determinação. Todavia, em razão d
dificuldades alegadas, parece·me que oTnbunal poderá, excepcionalmente, prorrogar ocumprimer.
daquela provldência noprazo sugeridopelo FNDE."
5. Em conclusão propõe aSECEXlMG:

"a) aprorrogação, em caráter excepcional, por mais 60 (sessenta) dias, do prazo fixa,
/lf) item 8.4 do Acórdão n' 264/99 - 2'Cámma:

b) odeferimento do pedido de parcelamento rkl multa Imposta ao Sr. Altamir lc
Ferreira, conjO!me proposto àsfls. 199."

ÉoRelatório.

VOTO

Diante das rnzlícs expostas 00 puecor da UOIdade Técnica, acolho as propostas fonnulad,
com aS a1temções que julgo convemente lIltroduzir, e Voto por que seja adot.do o Acórdão que o
submeto a consideraÇào dest. Cãmara.

T.e U•Sal. das Sessões, em 24 de fevereiro d.2000

')

/lt/fi-'/,..~.
ADYLWNM

MinIStro-Ré o.

ERRATA

(Republica·se em vlrtJ)je de novo despacho do Sr. Presidente)

ONDE SE LÊ:
PROJETO DE LEI Nl' 4.846, DE 1994

(DO SR. FRANCISCO SILVA)

Estabelece med~as destiladas arestringir oconsumo de bebidas alcoólicas,

(ÀS COMISSÕES DE CiêNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA; DE
ECONOMIA, IflIJÚSTl1lA ECOMÉRCIO; EDE CONSTlTUIÇÁO EJUSTiÇA EDE REDAÇÃO (ART.
54) •ART. 24, 1\)

LEIA-8E:

PROJErO DELEI W4.846, DE 1994
(DO SR. FRANCISCO SILVA)

Estabelece medidas c!estinadas arestringir oconsumo de bebidas alcoóicas.

(ÀS COMISSÕES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA; DE
ECONOMIA, INDÚSTRIA ECOMÉRCIO; EDE CONSTITUiÇÃO EJUSTIÇA EDE REDAÇÃO)

o SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) -- Esta
Mesa dá conhecimento ao Plenário dos seguintes:

ATO DA PRESIDÊNCIA

Nos termos do artigo 202, § 22, clc o
artigo 33, § 1º, todos do Regimento Interno,
esta Presidência decide criar Comissão
Especial, constituída de 31 (trinta e um)
membros, destinada a proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição nº
30l3-A, de 1996, da Sra. Deputada Jandira
Feghali, que "dá nova redação ao parágrafo
2º do artigo 17 da Constituição Federal"
(acumulação de emprego público).

Brasília, 15 de março de 2000. - Michel Temer,
Presidente.

ATO DA PRESIDÊNCIA

Nos termos do artigo 202, § 22, c/c o
artigo 33, § 12, todos do Regimento Inter
no, esta Presidência decide criar Comis
sã,o Especial, constituída de 31 (trinta e
um) membros, destinada a proferir pare
cer à Proposta de Emenda à Constituição
nf!. 14-A, de 1999, do Senhor Deputado
Fernando Coruja e outros, que "dá nova
redação ao artigo 62 da Constituição Fe
deral".

Brasília, 15 de março de 2000. - Michel Temer,
Presidente.
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ATO DA PRESIDÊNCIA

O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das suas atribuições regimentais,

Resolve
Criar, nos termos do artigo 34, inciso

11, § 1º, c/c o artigo 33, § 1º, todos do Regi
mento Interno, Comissão Especial, com
posta por 31 (trinta e um) membros, desti
nada a apreciar e proferir parecer ao Proje
to de Lei Complementar nº 98, de 2000, do
Senhor Deputado Júlio Redecker, que "dis
põe sobre o comércio exterior, e dá outras
providências".

Brasília, 15 de março de 2000. - Michel Temer,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Passa-se
às

IV - ~3REVES COMUNICAÇÕES

Tem a palavra o Sr. Léo Alcântara.
O SR. L.ÉO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB - CE.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sms. e Srs. Dl3putados, venho hoje à tribuna para ho
menagear as mulheres brasileiras, as mães, as filhas,
as irmãs, as estudantes e as trabalhadoras, que a
cada dia tornam o nosso País mais e mais feminino.

Hoje, as mulheres represen' ,m cerca de 49%
do eleitorado, mas este percentual ainda contrasta
com sua baixa participação na atividade política en
quanto protagonista.

Os direitos de votar e de ser votada são grandes
conquistas da mulher, devido à importância das elei
ções na vida nacional. Mas, passados mais de 60
anos da conquista do direito ao voto, os assentos ocu
pados pelas mulheres nesta Casa não revelam a rea
lidade nacional. Dos 513 deputados, menos de 6%
são mulheres, o que, não obstante representarem
magnificamente o conjunto da população feminina,
ainda é um número ínfimo para expressar sua signifi
cativa participação nas demais atividades produtivas.

Em cargos municipais, a situação não é diferen
te. Das 5.507 prefeituras brasileiras, apenas 302 são
ocupadas por mulheres, o que mostra a necessidade
de alterar a composição de gênero dos quadros políti
cos brasileiros. É bom ressaltar que essa situação
não acontece apenas no Brasil. Infelizmente, ainda é
uma tradição mundial.

Próximos que estamos ao novo milênio, as esta
tísticas mostram que a situação tem de mudar. Atual
mente, 40% da população economicamente ativa no

Brasil é do sexo feminino, dando a exata dimensão da
relevância da mulher na construção da riqueza nacio
nal. Também chama a atenção a expressiva partici
pação das mulheres na administração pública brasile
ira, onde ocupam 44% do total dos postos.

Mais significativo ainda é saber que 25% das fa
mílias brasileiras são chefiadas por mulheres. É in
compreensível, no entanto, o fato de que as mulheres
ainda recebam salários inferiores aos obtidos por ho
mens - pesquisas recentes revelam que os salários
femininos eqüivalem a 65% dos masculinos - e que o
acesso a postos hierarquicamente superiore:. ainda
se constitua mais uma exceção do que regr1.. De fato,
apesar de termos cada vez mais mulherf's em postos
de comando, em números gerais, chefia ainda é um
privilégio masculino.

Certamente o caminho mais apropriado para
mudar este quadro passa pela educação das futuras
gerações. Nossos jovens precisam familiarizar-se
com o novo papel da mulher nas diferentes atividades
e conscientizar-se de que a nova divisão de trabalho
abandonou o tradicional paradigma do homem prove
dor.

Um bom indicador de que as mulheres estão
conquistando mais espaço na busca por qualificação
para enfrentar o mercado de trabalho está no número
de matrículas do ensino superior, em que as mulhe
res já são maioria. Este dado é inequívoco de que o
projeto das futuras gerações é o da paridade entre os
gêneros.

Norberto Bobbio, em seu livro "A Era dos Direi
tos", afirma que o movimento feminino foi a mais si
lenciosa e conseqüente revolução do século XX.
Estou certo de que foi também uma revolução que
afetou profundamente a alma masculina ao descobrir
na mulher sua parceira mais solidária na construção
de um mundo melhor.

Sr. Presidente, peço a V. Exa. autorize a divulga
ção do meu pronunciamento no programa A Voz do
Brasil.

Muito obrigado.

O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, quero aqui repercutir o comentário feito na últi
ma quinta-feira, dia 9 de março, no Jornal da Cultu
ra, retransmitido no meu Estado pela TVE, do jorna
lista comentarista político Renato Fandenberg. Os úl
timos aumentos do petróleo fizeram o barril ultrapas
sar no mercado internacional a barreira dos trinta dó
lares, fato que está tendo repercussão internacional.
Acontece que a Petrobras importa mensalmente o
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equivalente a 30% do que consumimos. Portanto, a
estatal produz 70% do que é gasto no País. O intri~

gante é que, mesmo o Brasil sendo quase au
to-suficiente, nossa gasolina, óleo diesel e gás de co
zinha chegam ao consumidor com a pecha de serem
os mais caros do planeta.

Outra afirmação do comentarista é de que o
Brasil, por ser um grande comprador, não deve pagar
os trinta dólares por barril. Portanto, não deveria o Mi
nistério da Fazenda ter autorizado o último aumento,
que sem dúvida deverá comprometer a apuração do
índice inflacionário.

Mas o que mais chamou a minha atenção foi a
seguinte afirmação do jornalista Renato Fandenberg:
"O preço do barril produzido pela Petrobras não che
ga a 4 dólares". Vejam o lucro da companhia, pois
deve ela vender o produto já industrializado pelos pre
ços de mercado. O lucro, por ser uma estatal, serve
para tapar os rombos da União. Tudo isso acertado
com o FMI a famosa cartilha. Não esquecendo que a
Petrobras é uma empresa estatal e a única que por
força de lei explora a prospecção de petróleo na ama~

da terra Brasil. Poderia a Petrobras, que é brasileira e
dos brasileiros, vender aos compatriotas a gasolina, o
óleo diesel e principalmente o gás de cozinha mais
barato? Com certeza!

~ evidente que não quero pregar daqui que os
derivados do petróleo devam ser vendidos a preços
mais baixos, até porque sabemos que o consumo ele
vado de gasolina tem suas implicações, principal
mente no que se refere ao meio ambiente. Mas o gás
de cozinha, este poderia ser vendido a preços módi~

cos, pois, como é de conhecimento de todos, esse
produto tem-se tornado um algoz das famílias menos
afortunadas.

Tomo ainda a liberdade de fazer algumas consi
derações no que concerne à privatização da Petro
bras, que, pelas informações, anda a passos largos.
Não vejo nenhum grande empresário brasileiro dis
posto ou com condições de pagar os milhões de dóla
res que certamente serão pedidos pela estatal. Com
isso me faz crer que uma grande empresa internacio~

nal terá, em curto espaço de tempo, uma empresa al~

tamente rentável nas mãos e embolsará umél fabulo
sa quantia de dinheiro, que certamente será remetida
ao país sede.

Os lucros são gigantescos, tanto que no caso do
vazamento de óleo no Rio de Janeiro ninguém falou
dos prejuízos da Petrobras, e nem se sabe dos verda
deiros números da quantidade vazada. Na praia de
Tramandaí, no Rio Grande, neste fim de semana,

houve um acidente de menores proporções: em um
minuto, vazaram aproximadamente 20 mil litros de
óleo.

Dia desses visitei uma engarrafadora de gás de
cozinha com sede na Grande Porto Alegre. Lá conhe
ci as instalaçi5es da empresa - muito simples por si
nal-, e me chamou a atenção o desperdício do pro
duto. O gás liquefeito só se torna inflamável quando
em recipiente pressurizado. No local onde o gás é en~

garrafado, tem-se a impressão de uma grande banhe
ira, pois o produto escapa pelas mangueiras e fica ãr
exposto feito água. Vejam, Sras. e Srs. Deputados, o
desperdício. Porém, existe uma explicação: é que é
muito barato.

o SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, a revista O Federal, publicação do De
partamento de Polícia Federal- OPF, desse trimestre,
traz informações estarrecedoras sobre a Operação
Mandacaru, desencadeada por uma força-tarefa inte
grada por Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Fe
deral, Polícia Militar e Polícia Civil locais, Polícia Ro
doviária Federal e ainda Receita Federal, Receita
Estadual de Pernambuco e Funai, no sertão pernam
bucano.

Em apEmas dez dias de atividades, esses ór
gãos policiais apreenderam e incineraram cerca de
300 mil pés ele maconha - quantidade suficiente para
o processamento de cem toneladas da droga já em
condição de consumo - e realizaram perto de trinta
prisões, em flagrante delito, de plantadores, trafican
tes e líderes do crime organizado na região.

Segundo o Assessor de Comunicação Social do
Departamento de Polícia Federal em Pernambuco,
Jaime Lielson, foram detectados aproximadamente
sessenta pontos de cultivo do entorpecente no cha
mado Polígono da Maconha, área que abrange quin
ze municípios do oeste pernambucano, circunvizi
nhos à localidade de Trevo do Ibó.

A Operação Mandacaru também apreendeu
grande quantidade de sementeiras e mudas de maco
nha, além de cem quilos da droga já preparada para
consumo. Mas a Operação tem como objetivo estraté
gico eliminar o crime institucionalizado no Polígono
da Maconha, bem como permitir ao Congresso dar
seqüência ao Projeto Pajeú-Moxotó, um grande pro
grama de estímulo à produção agrícola, com financia~

mento da ordem de 100 milhões de dólares para os
produtores rurais de toda a faixa do sertão nordestino,
abrangendo os Estados da Bahia, Sergipe, Alagoas,
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Paraíba, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte,
Piauí e Maranhão.

A revista informa ainda que, após o final da ope
ração, a Polícia Federal pernambucana manterá uma
força-tarefa instalada permanentemente na região,
monitorada pela Base de Salgueiro. A vigilância cons
tante é necessária para que não haja o replantio das
mudas da cannabis sativa tão logo seja encerrada a
operação, como ocorria sistematicamente no passa
do. Depois das apreensões dos pés de maconha, os
produtores voltavam a plantar, com a perspectiva de
colheita após um ciclo que perdura dois meses em
média.

Espero, Sr. Presidente, que todo o processo em
pregado pela Operação Mandacaru não tenha sido
em vão. A população sertaneja não consegue mais
conviver com o tráfico imperando em suas vidas.
Espero ainda que os órgãos envolvidos não abando
nem a região, para que tudo não volte a ser como an
tes.

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, S~s e
Srs. Deputados, para registrar a substituição do Su
perintendente da Polícia Federal em Pernambuco.
Ocupará o cargo o Dr. Zulmar Pimentel, fato que
acontecerá depois de amanhã.

O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados,
apresento moção de congratulações e aplausos ao
espetáculo magnífico que foi o carnaval carioca.

De modo especial, quero prestar homenagem à
Beija-Flor, de Nilópolis, pelo espetáculo que apresen
tou. Ela apresEmtou, nas suas alegorias, uma favela e
um navio negreiro em meio à passarela, o urro das in
justiças sociais, e só teve com isso a pretensão de re
ceber os aplausos de aprovação por uma mensagem
de fé. Essa foi a intenção maior de sua diretoria.

Passado o Carnaval - esta grandiosa manifes
tação popular, que já não é tão-somente uma paixão
brasileira, mas um sentimento de encanto avassala
dor a contagiar o mundo inteiro -, não poderia fur
tar-me ao direito de subir a esta tribuna para, em
nome do povo do Rio de Janeiro, e mais especialmen
te da população de Nilópolis, e pedir que esta Casa
aprove uma moção de congratulações e aplausos à
exuberante Escola de Samba Beija-Flor, de Nilópolis,
novamente viGe-campeã, este ano, dos desfiles do
Grupo Especial do Rio de Janeiro.

Na verdade, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputa
dos, é minha intenção particular homenagear a Bei
ja-Fiar, que mais uma vez exibiu um espetáculo de
rara beleza, esplendoroso, resplandecente, magnífi-

co e admirável em todos os sentidos possíveis e ima
gináveis na passarela da Marquês de Sapucaí. Eu di
ria, sem medo de errar, que a escola de samba azul e
branco de Nilópolis deu uma verdadeira demonstra
ção de vitalidade, de grandeza, de união e de força,
fazendo prevalecer a tradição de uma agremiação
aguerrida e destemida nesses 52 anos de existência.

É por causa desta mesma Beija-Flor que tanto
nos envaidece que os desfiles das escolas de samba
do Rio de Janeiro atingiram hoje tamanha magnitude
no cenário cultural e econômico do País. Ela, vistosa
como sempre, integra-se e destaca-se entre as qua
torze outras escolas coirmãs, como uma implacável
sedutora a atrair centenas de milhares de turistas do
mundo inteiro, que injetam outras centenas de mi
lhões de dólares no ritmo alucinante das cabrochas
que sacolejam a fantasia de um povo bom, amável e,
sobretudo, hospitaleiro.

Não importa que haja injustiças num conjunto
de tantas manifestações de fé e de esperança. De
nada adianta tentar ofuscar o bailado do mestre-sala
Claudinho e sua porta-bandeira Selminha Sorriso,
porque não se nota o que é bom pela metade. A Bei
ja-Fiar, cheia de talentos, mais do que nunca é um
Brasil, é um coração que pulsa forte, é a pátria de to
dos, jamais terra de ninguém. A Beija-Flor, como bem
diz no seu notável enredo, reúne todas as raças de
um povo que engrandece este País, embora sofrido,
massacrado e humilhado no mais elementar direito à
vida e à dignidade. Mesmo com todas as injustiças de
uma Quarta-Feira de Cinzas, a Beija-Flor, com seu je
ito peculiar de ser, consegue transformar em felicida
de aquilo que conquista, mesmo que seja o vi
ce-campeonato no último Carnaval do século XX.

Não faz muito tempo, li um artigo, no Jornal do
Brasil, do Psicólogo Pedro Paulo Gastalho de Bica
lho, ilustre mestrando pela Universidade Federal do
Rio de Janeiro, intitulado "Porque nem tudo acaba na
quarta-feira". Dizia ele que "a história do samba, as
sim como a história da loucura, é enquadrada em mo
delos repressivos e coercitivos, baseados em um mo
delo de subjetivação que se manteve hegemôníco na
cultura ocidental". Assim sendo, explica o mestre, "os
regulamentos das escolas são formados por quesi
tos, e estes formam os argumentos utilizados para re
baixar umas e dar a vitória a outras". Daí Bicalho con
cluir ser este "um modelo que aprisiona o pensamen
to e a cultura popular em paradigmas, cuja ordem é
dada por um outro, exterior ao sujeito que realmente
vive e faz o Carnaval".
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Por fim, nos diz o psicólogo que o samba, de
modo geral, é um dispositivo capaz de produzir novos
modos de estar no mundo, de produzir acontecimen
tos no cotidiano em que se vive, de despertar a pai
xão pela vida, que às vezes teima em adormecer. Ta/
vez assim também tenham pensado o presidente de
honra da Beija-Flor, Anízio Abrahão David, o presi
dente administrativo, Deputado Farid Abrão David, os
diretores, a comissão de carnaval composta pelos jo
vens e talentosos Cid Carvalho, Fran Sérgio, Ubiratan
Silva, Shangai, Nelson Ricardo, comandada pelo ve
terano e consagrado Laila, os autores do sam
ba-enredo, Igor e Amendoim, o notável cantor Negui
nho, os presidentes de alas, componentes, colabora
dores, que desenvolveram magnífica obra de arte. Foi
um trabalho que deslumbrou milhões de pessoas do
mundo inteiro, porque nos chamou à reflexão, nos le
vou a um exame de consciência. Por fim, nos fez pen
sar.

Beija-Flor, que fez ecoar de uma favela, de um
navio negreiro em meio à passarela, o urro das injusti
ças sociais, só teve a pretensão de receber os aplau
sos da aprovação de uma mensagem de fé. Até por
que, como bem diz o enredo, "as pessoas podem nos
roubar muitas coisas, menos a nossa capacidade de
sonhar. É ela que faz acreditar que um dia Ele, lá em
cima, nos estenderá a sua mão. E, quando este dia
chegar, esta terra de ninguém será uma terra de to
dos, de todos aqueles que crêem muito mais no amor
e na paz do que no ódio, na violência e na injustiça hu
mana".

Muito obrigado.

O SR. JOÃO MENDES (Bloco/PMDB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, no dia 12 de março, a cidade de São
Sebastião do Rio de Janeiro comemorou 435 anos de
existência, fundada que foi por Estácio de Sá em
1565. Poucos lugares do mundo se podem orgulhar
da beleza deslumbrante da paisagem carioca: a co
munhão entre o mar e a montanha, a formosura das
praias, a fascinação das ilhas, a exuberância das ma
tas. São elementos que fazem do Rio de Janeiro um
dos mais belos recantos do planeta. Turistas que já
deram a volta ao mundo, pessoas que correram os
cinco continentes se emocionam ao contemplar a
curva graciosa de Copacabana, a Enseada de Bota
fogo, a silhueta do Pão de Açúcar tão bonitas e tão
perfeitas que não parecem frutos do acaso, mas
obras com que o Criador quis, propositadamente, en
riquecer a Terra e embelezar o mundo.

Não por outra razão, mostra-se o Rio como o ce
nário perfeito para as nossas produções cinemato
gráficas. Desde a década de 50, com as chanchadas
da Atlântida, até o recém-lançado Orfeu, do diretor
Cacá DieguEls, o Rio faz melhor e mais apreciável o
cinema brasileiro com o encanto das suas paisagens,
a sedução das suas festas, a alegria do seu povo.

Assim () vemos em realizações como "Todas as
mulheres do mundo", de Domingos Oliveira; "Se se
gura, malandro" e "Bar Esperança, o último que fe
cha", de Hugo Carvana; "Como ser solteiro", de Rosa
ne Svartman, e "Pequeno dicionário amoroso", de
Sandra Werneck. Por sinal, dessa mesma cineasta é
"Amores possíveis", que, juntamente com "Copaca
bana", de Carla Camurati, em breve chegará aos ci
nemas. Nos dois filmes, as locações acontecem no
Rio de Janeiro, presenteando-nos com car
tões-postais que não nos cansamos de admirar.

Por meio dos nossos filmes, o esplendor carioca
vai além das fronteiras para levar o Brasil ao exterior,
para apresentá-lo a outros públicos e a outros povos.
São poucas, verdadeiramente, as cidades brasileiras
com tamanha vocação turística, com tantas belezas
para apresentar aos visitantes. Não admira, pois, que
milhares de estrangeiros nela desembarquem ao lon
go do ano, ansiosos por subir ao Pão de Açúcar, co
nhecer o Redentor, passear pela Av. Atlântica, assistir
a uma decisão de campeonato no Maracanã...

Ao prazer que nos proporciona essa multidão de
turistas somem-se os milhões de dólares que deixam
em cada temporada, fonte de divisas da maior impor
tância para a economia da cidade e para o Tesouro do
País. Daí él gigantesca responsabilidade que tem
cada carioca de fazer da cidade não somente uma
boa opção para o turista, mas um lugar onde todos
possamos viver bem.

A progressão da violência, o terror em que se
alicerça o tráfico de drogas, o avanço do desemprego
e a má condição de vida das pessoas são problemas
que agridem e insultam a cidade e os habitantes do
Rio de JanE~iro. Mais do que com a beleza da paisa
gem, podemos combatê-los e derrotá-los com a gran
deza do nosso povo, com a obstinação e a confiança
que nos animam a trabalhar por uma vida melhor,
mais digna e mais justa.

Por maiores que sejam as dificuldades, temos a
certeza de que os cariocas continuarão a lutar pelo
desenvolvimento e pela prosperidade do Rio de Jane
iro. Esse o sentimento com que festejamos os 435
anos dessa que é, como diz a música, a cidade mara
vilhosa da qual temos o privilégio de ser filhos.
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Peço a V. Exa., Sr. Presidente, que faça divulgar
este pronunciamento nos órgãos de comunicação da
Casa.

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO MARRONI- Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V.

Exa. a palavra.
O SR. FERNANDO MARRONI (PT - RS. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
registrar a apresentação de um projeto de lei que regu
lamenta as atividades pesqueiras no estuário da La
goa dos Patos, Estado do Rio Grande do Sul.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Lael Varella.

O SR. LAEL VARELLA (PFL - MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, "a mentira tem pernas curtas" - diz o velho
adágio. Os elogios ao "paraíso socialista", hoje, soam
como ridículos. Mas, em passado recente, no auge do
mito socialista, as pessoas que repetiam esses elogi
os ganhavam a reputação de "progressista". Os que,
contrariamente, os criticavam eram tachados de re
trógrados e insensíveis aos apelos populares.

Nesse sentido, acaba de ser lançado na França
um livro lembrando os "diários do êxtase", de intelec
tuais nos "paraísos socialistas". Segundo o jornalista
Gilles Lapouge, "de 1917 a 1970, caravanas de inte
lectuais realizaram peregrinações primeiramente à
URSS, depois a Cuba e finalmente à China. Agora,
após ter cessado este "turismo político", aparece um
livro para analisá-lo: "Au Pays de I'avenir Radieux".
(Edições Hatier.)

O autor, François Hourmant, é sociólogo. Pode
ria ele muito bem ter sido antropólogo, porque exami
na seus personagens como se estudasse uma socie
dade exótica, c:om seus ritos, suas cerimônias, suas
lendas.

Simplesmente, esta tribo estudada por Hour
mant não é a dos pigmeus ou dos dogons. É uma tribo
européia de alta inteligência, de gosto refinado. A pe
regrinação "Ao país do futuro radiante" é realizada por
personagens ilustres: para a Rússia, André Gide ou
Romain Rolland; para Cuba, Jean-Paul Sartre ou Si
mone de Beauvoir; para a China, Philippe Sollers,
André Barthes e Julia Kristeva. E há muitos outros,
menos célebres.

Mas todos, "ao voltar", publicam o diário de viagem,
mais freqüentemente um "diário de êxtase" e, raras ve
zes, um "diário de pesadelo". Nesta última categoria, o
mais tonitruante é o grande André Gide. Como todos os

intelectuais meio generosos de seu tempo, Gide estava
fascinado pela revolução comunista. Partiu com uma
imensa esperança. Stalin o recebeu como um príncipe.
Mas o que disse ele, depois, ao voltar da Rússia 
URSS? "Duvido que em algum outro país hoje em dia, e
nem mesmo na Alemanha de Hitler, o espírito humano
seja menos livre, mais curvado, mais temeroso, mais
avassalado". Foi um escândalo!

O caso de Gide é uma exceção. A maior parte
dos peregrinos volta contente: most~aram-Ihes bebês
rechonchudos, felizes de terem nascido no paraíso
socialista, kolkhoze'3 maravilhosos, mulheres final
mente livres etc. O tema é este: lá houve um corte,
uma ruptura na história. De agora em diante, existe
um "outro mundo". Lá se fabrica uma humanidade
sem precedentes, as imagens de uma "Vita Nuova"
que vai tornar "bem fracas, bem ultrapassadas, as
imagens de uma Europa atacada pelo mal dos ve
lhos".

A caravana de peregrinos a caminho da URSS
diminuiu depois da Segunda Guerra. Não há impor
tância: outro país já está a caminho para substituir a
URSS, outro país onde a história vai recomeçar.

Jean-Paul Sartre, rapidamente convidado por
Fidel, ficou maravilhado: "O senhor conhece minha
admiração por Guevara. Penso que este homem não
foi apenas um intelectual, mas o homem mais com
pleto de seu tempo". A febre cubana não dura muito. É
preciso encontrar um novo paraíso. Desta vez, é a
China que vai atrair os intelectuais. O apelo foi dado
por uma grande intelectual italiana, Maria Antonietta
Macciochi, e pelo romancista Alberto Moravia. Macci
ochi ficou enfeitiçada por Mao. E, por sua vez, enfeiti
çou tão bem seus amigos franceses, particularmente
o grupo ''Tel Quel", que Roland Barthes, Philipp3 Sol
lers, Julia Kristeva e outros foram acolhidos na China,
onde permaneceram durante três semanas ('1974).
Quando relidos hoje em dia, seus textos parecem ina
creditáveis.

Meu pobre, caro Roland Barthes, tão delicado,
tão inteligente, tão sincero! Barthes escreve: "As cali
grafias de Mao, reproduzidas em todas as escalas,
marcam o espaço chinês com um grande jato lírico,
elegante, ervoso". (Um "jato ervoso": para que o exce
lente Barthes tenha escrito tamanha besteira, teria
sido necessária a intromissão de Mao!). O encanta
mento não durou muito; por um lado, por causa da
própria China; por outro, por causa de um verdadeiro
conhecedor da China, um polemista fulgurante, cha
mado Simon Leys, que não teve dificuldade em mos
trar o lado triste do "paraíso chinês".
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Philippe Sollers publicou sua "autocrítica" a par
tir de 1976. Julia Kristeva, mulher de Sollers, também
tremendamente inteligente, explicou por sua vez que
todos foram à China, naquela época, para mostrar
que havia uma alternativa para o fracasso soviético. E
arrisca esta acrobacia vertiginosa: "Nosso interesse
pela China parece-me, com o recuo, como que uma
das numerosas fissuras no Muro de Berlim"(!). Não
desprezemos estes peregrinos, simultaneamente au
daciosos e enganados: sua conduta, na maioria das
vezes, longe de ser baixa, era generosa. Eles acredi
taram verdadeiramente que, do outro lado do espe
lho, iria surgir outra sociedade, expurgada enfim das
purulências dos egoísmos e dos canibalismos da
nossa sociedade. Nesse sentido, este livro projeta
clarões preciosos sobre o século que está terminan
do".

Sr. Presidente, aguardemos que esses "clarões"
da Europa iluminem a esquerda brasileira no sentido
de ela se livrar do mito socialista.

Tenho dito.

O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO (Blo
colPMDB - PI. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
PrE'sidente, Sras. e Srs. Deputados, há fortes razões
para inquietação quanto ao futuro da nossa socieda
de civil, dos trabalhadores, das entidades de classe,
dos aposentados e pensionistas, dos excluídos, dos
desempregados. Enfim, nestes tempos difíceis de de
sigualdade e discriminação regional, da inexistência
de uma política social austera, eficaz e estruturada, o
salário mínimo é, sem sombra de dúvida, o centro de
todas as discussões políticas, e ainda o será nos pró
ximos meses.

O sentimento de desamparo de que somos al
vos, somado à exploração econômica dos países ri
cos em detrimento dos pobres (leia-se "globalização"
- uma utopia para os subdesenvolvidos), força-nos a
questionar uma série de valores defendidos pela hi
pocrisia dos tecnocratas de plantão (sempre no limiar
do mês de maio) ao promoverem os chamados ajus
tes estruturais para o desenvolvimento, o crescimento
econômico e a distribuição de renda entre os econo
micamente ativos.

Nesse contexto, Sr. ?residente, Sras. e Srs. De
putados, ocupamos hoje esta tribuna com espanto,
tristeza e resignação diante de tantos sofismas, engo
dos e oportunismos ao se discutir teto máximo, teto
mínimo, auxílio moradia, ajuda disso, ajuda daquilo
etc., enquanto o salário mínimo, que não assegura
um mínimo de dignidade a quem quer que seja, é tra-

tado como um favor, uma esmola, um presente "dos
deuses" ao sofrido e humilhado trabalhador brasileiro.

Acreditamos haver chegado a hora de acabar
com a demagogia barata que alicerça os "imperado
res" desse nosso falido sistema de subserviência, e
de partirmos, com vigor e seriedade, em busca de um
caminho que permita minorar o desemprego por meio
do crescimento econômico e oferecer garantias sóli
das àqueles que efetivamente se encontram empre
gados. O ponto de partida, evidentemente, é garantir
a subsistência daquele que move nossa máquina ca
pitalista, ou st~ja, o trabalhador. Para tal, o piso fixado
em cerca de i 80 reais, mesmo insuficiente, é mais do
que viável.

Não é possível, dada a exigüidade do tempo de
que dispomos, citar todas as fontes estampadas nos
jornais do País acerca de alternativas que viabilizem
o aumento do salário mínimo. Para não cair no vazio,
cito algumas delas, extraídas de nossos melhores ve
ículos de comunicação escrita. Dívida da Previdência
- muitas empresas recolhem dos seus empregados o
desconto previdenciário de 7% a 9%, mas não repas
sam isso para o Governo. Ao todo, as empresas têm
uma dívida de R$70 bilhões com a Previdência. O Go
verno só recc,lhe atualmente 2,5% dessa dívida. Solu
ção: "esforço" do Governo para recolher 5% da dívida.
Dívidas com .a Receita - além das dívidas com a Pre
vidência, várias empresas têm dívidas tributárias com
a Receita Fe,deral. Esta Casa de leis defende, com
muita propriedade, um reforço de cobrança para recu
perar esse dinheiro. Dívidas do Proer- bancos que ti
veram financiamentos do Proer não pagaram as suas
dívidas. Solução: "convidá-los" (Econômico, Nacional,
Caixa Econômica) a quitarem seus débitos junto ao
Banco Central. Estamos certos que esse valores po
derão ser de grande valia para os "cofres públicos".
DRll - a Desvinculação de Receitas da União, propo
sição que hoje se encontra no Senado Federal, per
mitirá ao Governo utilizar 20% das receitas constituci
onais vinculadas a saúde, educação e previdência da
forma que melhor lhe aprouver. Solução: criar disposi
tivo que iniba a desvinculação dos 20% referentes à
Previdência. Imposto Sobre Lucro Líquido dos ban
cos, obras irregulares, assim julgadas pelo TCU, au
mento da Cofins e outras mais são possibilidades que
os vários segmentos desta Casa de igual sorte defen
dem, independentemente de bandeira partidária.

O trabalhador, es,:aldado e desconfiado das
"boas intenções" em época de campanha - as pro
messas raramente são cumpridas -, aguarda, ansio
samente, a elevação do mínimo vigente a pelo menos
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o dobro do valor atual, superando os R$200. Seria
este valor uma utopia ou uma realidade? Otempo nos
dirá.

Não se há de esquecer que, imediatamente
após o anúncio da proposta de 100 dólares, o Ministé
rio da Previdência já alardeava a quebra do sistema
previdenciário. E o fez sem estudos, sem base de cál
culo e em tempo recorde diria que de forma irracional.
Pela nossa ótica, ou seja, pela ótica dos trabalhado
res, o assunto só pode ser questionado após cálculos
atuariais, desenvolvidos por grupos especializados,
que emitam parecer conclusivo, após análise de to
das as variáveis que influam favorável ou desfavora
velmente, com os reflexos decorrentes, no sistema
previdenciário e na economia em geral, como vem fa
zendo a Comissão do Salário Mínimo criada pela Câ·
mara dos Deputados. E mais. Como vêm fazendo os
parlamentares desta Casa de Leis, com zelo e serie
dade.

Diante ele tais circunstâncias, Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, refaço as perguntas que mui
tos pares aqui fizerem. O que se pode comprar com o
salário de R$1136? Que vida pode o trabalhador urba
no ou rural ou o aposentado dispensar à sua famflia?
Na medida em que se aprofundem a evolução da tec
nologia da informação, a flexibilização da
mão-de-obra e o crescimento dos empregos informa
is, a robotização de nossos sistema industrial e a fa
migerada globalização, pouco ou quase nada se com
prará com esse salário de fome. Por esses e outros
motivos, tem sim o Governo e toda a sociedade o de
ver de garantir uma certa proteção social aos traba
lhadores em gleral, de quaisquer cadeiras produtivas,
de quaisquer segmentos laborais. É imperioso que se
faça um estudo sério, e um esforço valioso que propi
cie solucionar, de uma vez por todas, as contradições
e falácias impc)stas pelo Governo. É imperioso que eli
minemos, de nosso vocabulário, a ingenuidade das
soluções imediatistas, escapistas e por vezes mera
mente retóricas ante a gravidade da questão.

Queremos que o Brasil cresça de forma homo
gênea, sem desigualdades, sem injustiça social. Que
remos que o Brasil se levante de seu "berço esplêndi
do" criando novas fontes de trabalho; recuperando o
valor médio dos salários Oá que na atual conjuntura
seria pedir por um milagre recuperar o salário em seu
valor máximo); recuperando a honra nacional cons
purcada pela venda de seu patrimônio; buscando no
vos modelos econômicos que libertem o País do jugo
internacional, camuflado pelo canibalismo da globali
zação.

Queremos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, o mínimo de dignidade para viver. E não o "máxi
mo" da exclusão social de que diuturnamente somos
alvos. Queremos desmascarar os discursos sofistica
dos de certos economistas a serviço da classe domi
nante que pregam a inércia social ante seus próprios
interesses. Queremos e devemos desmascarar os
formuladores de teorias falsamente científicas que
apregoam ser a miséria uma bênção para o País.

O povo anseia por respeito, Sr. Presidente, cole
gas Deputados. E esse mesmo povo, sábio e sofrido,
porém esperançoso, prega o óbvio: ''Toda melhoria
nas condições gerais de vida do trabalhador significa,
mesmo a curto prazo, uma melhoria geral da econo
mia do País" (sie). Parece que só os téc-nicos do go
verno ainda não desconfiaram de tal assertiva.

Senhor Presidente, peço a V. Exa. a transcrição
do meu pequeno discurso no jornal e sua divulgação
no programa A Voz do Brasil.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho a esta tribuna para denunciar o
que está ocorrendo na Secretaria da Receita Federal.

Há pelo menos três questões estranhas à admi
nistração pública daquele órgão:

A primeira diz respeito a um conjunto de irregu
laridades funcionais denunciadas por servidores da
quele órgão, entre elas desvio de função, expedição
de documentos por servidores sem competência le
gal e agências que funcionam sem técnicos, nem
analistas, nem fiscais.

A segunda é a forma como aquela Secretaria
responde aos nossos pedidos de informações sobre
dívidas fiscais, sempre alegando o sigilo fiscal para
não prestar informações, ao mesmo tempo em que di
vulga valores sobre inadimplência, sonegação etc.

Ora, Sras. e Srs. Deputados, se as informações
estão protegidas pelo sigilo fiscal, elas devem ser re
passadas para os parlamentares sob a condição de
confidencial, sendo o parlamentar proibido de divul
gá-Ias, mas não proibido de obtê-Ias.

A terceira questão estranha à administração pú
blica que ocorre na Secretaria da Receita é que o Se
cretário, Sr. Everardo Maciel, não aceita receber seus
funcionários para discutir as questões anteriormente
denunciadas sobre desvio de função e outras ques
tões atinentes à carreira e ao serviço público ali pres
tado. Por que Everardo Maciel se nega a discutir com
seus servidores essas questões? Ele pretende que
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as denúncias venham a público para então tomar al
guma providência com alguma exposição na mídia?

Pelo que tenho conhecimento, os problemas da
Receita, quando vierem a público, poderão até ense
jar ações de contribuintes que foram punidos por pes
soas que não tinham competência legal para fazê-lo.
É como se um servidor público civil fosse fazer o pa
pei de policial, ou seja, não teria competência para
prender.

A continuar essa situação, vamos ter de convo
car o Ministro da Fazenda para explicar as peripécias
do seu subordinado.

Era o que tinha a dizer, por enquanto.
O SR. ROMEL ANIZIO (PPB - MG. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o Congresso Nacional é reconhecidamente
a caixa de ressonância dos grandes problemas nacio
nais. Entre estes, as crises do petróleo e do álcool têm
sido temas de debates nesta Casa à procura de solu
ções salvadoras por atingirem de frente a economia
brasileira. Quantas vezes ocupamos esta tribuna para
alertar o Governo sobre o perigo que o País corre se o
abastecimento de petróleo sofrer um novo choque
provocado pelos principais fornecedores do Oriente
Médio. Sem um combustível alternativo o País pararia
de vez.

Em razão disso, temos sido defensores intransi
gentes do Proalcool. Todas as vezes em que este pro
grama se achou ameaçado, levantamos nossa voz
para reverter o quadro.

Mesmo com todo o esforço dos produtores de
álcool, o Proalcool se vê fragilizado. Agora, por exem
plo, o Governo já estuda, entre outras, a possibilidade
de retirar do álcool o subsídio, sem o qual o preço ao
consumidor ficaria equiparado ao da gasolina.

Achando-se sob pressão, os usineiros procuram
aliar-se à indústria automobilística para reforçar a
adoção imediata do programa de renovação da frota
oficial e particular, que já existe desde 1998, com a
sanção da Lei nQ 9.660, que dispõe, no seu art. 1Q que
qualquer aquisição ou substituição de veículos leves
para a frota de terceiros de uso oficial poderá ser rea
lizada por unidades movidas a combustíveis renová
veis. O prazo para esta operação seria de cinco anos.

Esta é a lei em vigor. Era de se esperar que, imedia
tamente, tivesse efeito prático com a adesão dos Estados
da Federação. Tal não aconteceu.Temos notícias de que só
recentemente os Estado de São Paulo e do Paraná mani
festaram a disposição de adotar a renovação de sua frota.
Enquanto não for confirmada, não podemos dizer que a
boa nova seja verídica.

A indústria automobilística e às empresários do ál
cool vêm pressionando no sentido de que a renovação se
taça em ritmo mais acelerado, para que se resolvam, a
curto prazo, duas vertentes que atingem, ao mesmo tem
po, dois setores produtivos, o do álcool e o de veículos.

Não podemos esquecer que, no início da sema
na anterior, o preço do petróleo alcançou o patamar
de 34,15 dólares o barril e mesmo caindo alguns pon
tos ainda traz ao centro das atenções a questão da
matriz energética.

Guardamos bem vivas nas nossas lembranças
a crise energética dos anos 70, gerada pelo conflito
no Oriente Médio. O País, premido pelas circunstânci
as, reagiu com força criativa. A reação assumiu duas
formas principais: o aumento da prospecção e explo
ração de petróleo em nossas plataformas submari
nas; e a concepção e implantação do arrojado progra
ma nacional do álcool.

Para ambos foi mobilizado enorme volume de
recursos humanos, materiais e científicos. Em ne
nhum momento recente chegou-se a abandonar o
muito que se conseguiu. A verdade, entretanto, é que
o preço relativamente baixo do óleo no mercado inter
nacional até pouco tempo, antes do aumento do pre
ço que ocorreu recentemente, incentivou o surgimen
to de posições críticas em relação à política energéti
ca do País, particularmente ao Proalcool.

Esse desconfortável esfriamento levou à desati
vação de grandes usinas produtoras, colocando na
rua da amargura os empresários, que, em conse
qüência, desativaram milhares de empregos.

Repercutindo o estado de preocupação do se
tor, fizemos vários pronunciamentos a respeito da cri
se, conclamando o Governo a tomar medidas enérgi
cas e salvadoras, entre estas a renovação da frota ofi
ciaI.

Nossos apelos não foram em vão. De uma fonte
não-oficial, chega-nos a grata notícia de que o Pro
grama Nacional de Renovação e Reciclagem de Veí
culos será retomado brevemente. Segundo a mesma
fonte, o Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Co
mércio, Alcides Tápias, em parceria com José Carlos
Pinheiro Neto, Presidente da Anfavea, chegaram a
um acordo, dependendo apenas do Ministro Pedro
Malan para ter início o tão sonhado programa.

Com esta medida, espera-se a geração de, no
mínimo, 12 mil empregos, o que não deixa de ser uma
alvissareira not.ícia para o mercado de trabalho.

Bastante razão temos para confiar na lucidez e
na sensibilidade do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, que sempre deu a maior atenção às reivin-
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dicações da indústria alcooleira e procurou atendê-Ia
nas suas justas aspirações.

E por confiarmos, esperamos que a notícia so
bre o programa da renovação da frota de veículos
seja real, tranqüilizando os empresários que fizeram
da indústria do álcool sua principal fonte de renda, le
vando desenvolvimento ao interior do País.

Sr. Presidente, peço a V. Exa. autorize a divulga
ção do meu pronunciamento no programa A Voz do
Brasil e no Jornal da Câmara.

Muito obrigado.
O SR. JORGE COSTA (Bloco/PMDB - PA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, reporto-me hoje às limitações imperdoáveis
da Carta Magna ao avanço da ciência e principalmen
te da biotecnologia no que diz respeito à aplicação de
teste de DNA para elucidação de crimes, verificação
de paternidadel e outros fins.

A contribuição do teste de DNA para elucidação
de paternidadE~ duvidosa por meio da biotecnologia,
na medicina, tom sido considerada por grandes cien
tistas e juristas um dos maiores avanços científicos
da humanidade neste fim de século.

Nossa contribuição neste pronunciamento tem
como finalidade abrir a discussão para a aplicabilida
de e a atualização desse teste, não só para esclareci
mento de paternidade duvidosa e crimes hediondos
nos quais os criminosos deixam vestfgios nas vítimas
-, mas também torná-lo possível sempre sem entrar
em conflito com o direito individual e fundamental da
nossa Constituição, que diz que constranger alguém
para fornecer material e substância para exame bioló
gico representa violação do direito constitucional à in
timidade mencionada na Carta Magna, art. 52

É preciso torná-lo possível conseguindo vestí
gio de descamação de pele e pêlos descartáveis, o
que, sem dúvida, não ofenderá a integridade física
das pessoas que naturalmente se submetam à identi
ficação datiloscópica no processo normal para emis
são de carteiras de identidade, para serem coloca
dos, posteriormente, em bancos de dados de DNA e
constarem nessas fichas, em um ato normal de identi
ficação da pesso:'! humana.

Explicando "telhor, essa coleta, ou esse dado,
não deve ser compulsória, para que não surjam questio
namentos com relação ao art. 5º da Constituição Fede
ral, mas que seja motivo de emenda que venha possibi
litar a atualização e utilização desse recurso da biotec
nologia nos dias de hoje, tão necessário para desven
dar crimes hediondos, casos de paternidade, alem de
outros direitos também fundamentais, sem ferir a inte-

gridade corporal, concedendo-se o direito a um des~

cendente de ter certeza relativamente à paternidade.
O DNA - ácido desoxirribonucléico - é material

genético existente nos cromossomos. Por ocasião da
concepção, nas primeiras fases da divisão celular, a
meiose, metade do material genético pertence ao pai
e metade, à mãe. Portanto, são diferentes, a não ser
nos casos de gêmeos univitefinos e seres c/onados,
cuja existência - também não sei - não é permitida
entre os seres humanos.

Em muitos casos, o exame de DNA na paterni~

dade duvidosa é requerido pelo próprio interessado.
que quer se ver livre de suspeitas ou mesmo ter certe
za da paternidade, para que possa proteger seu legíti
mo filho.

A verificação feita por meio do DNA em biotec
nologia abre um leque muito grande não só quanto à
análise de paternidade como também à elucidação
de crimes os mais diversos, com relação à agressão
da pessoa humana, assim como também outros deli~

tos relativos às avançadas pesquisas no campo da bi
otecnologia.

Tenho certeza de que essa providência irá evitar
muitos erros judiciais, que mantêm pessoas atrás das
grades sofrendo humilhação, por tantos anos, pela
falta de material que contenha DNA.

Na maioria das vezes, criminosos contumazes
fogem após cometer crimes hediondos, deixando
vestígio nas vítimas. Já teriam mais cuidado se tives
sem certeza de que seu pêlo está no banco de dados.
Conta o citado jurista Zeno Veloso em seu artigo no
jornal O Liberal:

Relatando vários exemplos, entre eles
a elucidação do assassinato de uma moça
que foi estuprada e o crime foi resolvido por
meio do DNA encontrado na genitália da ví
tima. Um homem que morreu estrangulado
tinha nas mãos cabelos que arrancara de
um criminoso e este foi identificado. Uma
senhora foi morta pelo marido após lutar
com ele e o crime foi elucidado porque fo
ram encontrados pedaços de pele do assas~

sino debaixo das unhas da falecida. Em re
cente noticiário, o Presidente do maior país
do planeta não conseguiu negar que manti
vera relações impróprias com uma estagiá
ria, porque foi feito o teste de DNA no es
perma encontrado no vestido que deixou de
mandar para a lavanderia, propositadamen
te. Mais ainda, o julgamento do paraense
Sebastião Hoyos, injustamente acusado de
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ter participado do assalto de um banco, e
assim por diante.

Pelo menos nesses casos não há dúvida de que
a simples coleta de material apropriado - pele, pêlos,
saliva etc. -, apesar de não produzir lesão corporal,
ou, mesmo que o faça, em mínimas proporções, será
compensada pela elucidação da autoria desses cri
mes. Por que não utilizá-los para diminuir os grandes
prejuízos que a sociedade, há séculos, vem sofrendo,
se hoje temos a biotecnologia a nosso serviço?

Para concluir, Sr. Presidente, o progresso da me
dicina e da biotecnologia está sempre aberto a novas
conquistas, muitas delas envolvendo questões bioéti
cas e morais, cujo estudo deve ser aprofundado na Co
missão de Seguridade Social e Família e na de Consti
tuição e Justiça e de Redação, como meio de controlar
futuros atos de desrespeito à pessoa humana.

Faz-se imperiosa, portanto, a necessidade de
corrigir, por intermédio de emendas em nossa Consti
tuição, tudo o que possa impedir a contribuição dos
avanços da biotecnologia, em favor de torná-Ia não
anacrônica e da modernidade de nossas leis. Creio
que essa é nossa função de Parlamentar.

Sr. Presidente, solicito a divulgação do meu pro
nunciamento nos meios de comunicação desta Casa.

OSR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB - CE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a partir das 15h de hoje, estará reu
nida a Comissão Especial que aprecia o disciplina
menta das medidas provisórias, instaurando, ali, uma
intensiva fase de audiências com juristas renomeados,
capazes de trazer informações abalizadas sobre a mo
mentosa questão, para cujo deslinde acham-se empe
nhados todos os membros daquele Colegiado.

Por minha iniciativa, deverá expor, às 15h, os
seus pontos de vista em torno dessa palpitante temá
tica o Senador Bernardo Cabral, Relator-Geral da
Carta de 5 de outubro de 1988, de quem se esperam
amplas considerações sobre o novo instituto do nos
so processo legislativo, transplantado do direito italia
no, com o objetivo de garantir, em casos excepciona
is, um trâmite mais ágil, que atendesse às exigências
da própria governabilidade.

Recorde-se que os requisitos básicos das MP 
relevância e urgência - muitas vezes não se revestem
dessas características essenciais, daí por que os Con
gressistas passaram a oferecer resistência ao anda
mento de tais proposições, seguidamente reeditadas,
muitas das quais por mais de cinqüenta vezes.

Ressalte-se que Bernardo Cabral reúne as con
dições ideais para oferecer valiosos esclarecimentos

sobre essa tese, especialmente por que foi o Rela
tor-Gerai da Carta cidadã e, posteriormente, Ministro da
Justiça, o que lhe permitiu visualizar, com a sua habitual
clarividência, todos os ângulos desta pendência, que
agora assume contamos de maior seriedade, pela abu
sividade com que vem sendo utilizada aquela prerroga
tiva constitucil)nal pelo Poder Executivo.

É certo que o Congresso terá de dispor de ins
trumentos eficazes que lhe permitam, sem delongas,
atender às demandas da sociedade, inadmitindo tra
mitações novE31escas, que se arrastam por anos se
guidos, sem uma solução reclamada pelos interesses
da cidadania.

O Senador pelo Amazonas terá, desta forma,
condições eXGepcionais de oferecer testemunho de
sua experiência em torno desta complicada polêmica,
evitando, inclusive, que continue a ser conspurcada
uma tarefa - a de legislar - que se insere no contexto
de atribuições fundamentais do Parlamento nacional.

Desde 1988, os Chefes da Nação, tanto José
Sarney quanto Fernando Collor, Itamar Franco e,
agora, Fernando Henrique Cardoso, foram pródigos
nesta prática desbragada, que terá que sofrer imedia
tas restrições, em nome mesmo do prestígio da Câ
mara dos Deputados e do Senado Federal.

Bernardo Cabral terá, assim, mais uma missão
relevante a cumprir e certamente saberá fazê-lo com
a habitual competência que o caracteriza.

Daí por que se aguarda, com viva ansiedade, a
sua judiciosa intervenção, que se fará acompanhar,
certamente, de algumas sugestões, para exame de
todos nós, membros da referida Comissão Especial.

O SR. JORGE ALBERTO (Bloco/PMDB - SE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro o
assassinato, ocorrido nesta semana, do jornalista e
radialista José Wellington Fernandes, o Cazuza, no
Município de Canindé de São Francisco, no Estado
de Sergipe.

Informo que enviei ainda hoje um fax ao Sr. Go
vernador e ao Secretário de Segurança Pública de
Sergipe, em que peço rigorosa e isenta apuração
desse lamentável fato pelas autoridades competen
tes da área ele segurança pública do Estado. Tenho
certeza de que os órgãos da área chegarão a um de
nominador comum, com isenção total e rigor.

O SR. f:ERNANDO MARRONI (PT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par
lamentares, neste pequeno espaço de tempo de que
disponho semanalmente, gostaria de abordar, no mr
nimo, três assuntos.
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o primeiro deles é sobre a polêmica travada en
tre Santa Catarina e Rio Grande do Sul na questão da
pesca do cama rão na Lagoa dos Patos. Existe uma
portaria do Ibarna que disciplina essa atividade, res
tringe-a apenas. aos pescadores residentes no estuá
rio da lagoa e controla também o período. A pressão
exercida pelos parlamentares e pelo Governo de San
ta Catarina e a insistência em derrubar os artigos da
portaria para permitir essa pesca não implicam discri
minação, como se tem comentado, e a imprensa tem
falado sobre isso. Trata-se, na verdade, de uma triste
realidade para a Lagoa dos Patos. Diminuímos os
nossos estoquEIs de pescado e de camarão nessa la
goa devido ao esforço de pesca acima da capacidade
da própria laguna.

Hoje há 2'.650 pescadores da região cadastra
dos para atuarem nessa lagoa. Eles têm capacidade
de capturar, no mínimo, de cinco a dez toneladas
numa safra, mas a safra de camarão deste ano está
restrita a 3 mil toneladas. Isso significa que cada famí
lia de pescador poderá capturar, no máximo, uma to
nelada, ou seja, 4 mil reais para se defenderem de
prejuízos acumulados durante quatro anos sem safra
e também para se prepararem para o futuro, porque
vem aí o período de defeso da pesca da tainha, do ba
gre e assim pOI' diante.

Portanto, não se trata de nenhuma discrimina
ção com relação a Santa Catarina ou a qualquer outra
parte do País, mas de proteção ao meio ambiente,
conforme consolidado na Constituição. Trata-se tam
bém da sobrevivência daqueles pescadores. Portan
to, não admitimos nenhuma alteração nessa portaria.
Queremos chamar ainda mais a atenção do Ibama
porque recebemos inúmeros telefonemas, informan
do-nos de que os pescadores de Santa Catarina já
estão pescando na Lagoa dos Patos sem a licença
devida. Isso é uma transgressão à norma.

Perguntamos: onde está o Ibama para essa fis
calização? Onde esteve o Ibama no derramamento
de óleo em Tramandaí? A Fepam multou a Petrobras
em 500 mil reais. Até agora não foi divulgada nenhu
ma posição do Ibama, multa ou autuação da Petro
bras sobre o derramamento de óleo num terminal
dessa empresa na costa do Rio Grande do Sul.

O segundo tema que queria abordar é a devolu
ção do INSS cobrado a mais dos servidores públicos
federais. O Governo Federal baixou uma medida pro
visória, aumentou de 6% para 11 % a contribuição dos
s }rvidores públicos federais. Em 1994, o Supremo
derrubou a medida, e até agora os servidores públi
cos não receberam de volta o seu dinheiro.

Isso é uma calamidade, é uma barbaridade que
acontece neste País. Há confisco do dinheiro do servi
dor público. Já estamos no ano 2000, e um jornal publi
ca a notícia de que o Governo quer devolver o dinheiro
dos servidores e propõe um parcelamento ou apresen
ta com questão fechada um parcelamento de julho de
2000 e dezembro de 2000. As outras parcelas ficariam
para 2001. Não é razoável, não é admissível que o Go
verno Federal aja arbitrariamente, como fez por meio
de medida provisória, cassando salários dos servido
res - na verdade foi isso -, e, depois de tantos anos, de
1994 até 2000, ainda nãc tenha devolvido o dinheiro,
propondo devolvê-lo parceladamente.

Esses temas, em nossa opinião, não devem dei
xar de ter registro, como o empenho também da Câ
mara dos Deputados para pressionar o Executivo e
não admitir mais esse tipo de arbitrariedade. Esta
Casa não é uma propriedade privada. Trata-se de di
nheiro público, e o Governo não tem direito de reter es
ses recursos. Deve pagar imediatamente, ressarcir os
servidores públicos que foram descontados em 1994.

O SR. IGOR AVELINO (Bloco/PMDB - TO. Pro
nuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, volto mais uma vez a esta tribuna
para defender a educação no Estado do Tocantins.

Recentemente, o Governador do Tocantins deu
um golpe de misericórdia na fachada de gratuidade
da Universidade Estadual do Tocantins, ao aprovar
matéria que transformou a autarquia em uma funda
ção de direito privado, completando assim o processo
gradual de privatização da Universidade do Tocan
tins, que começou com a cobrança de mensalidades
e que agora termina com esse ato.

Para que não deixasse dúvida, um dos itens dêl
nova lei diz que ''fica extinta a obrigação do Estado
em co-manter a Unitin". Antes as prefeituras e a socie
dade das cidades do interior, foram pressionadas
para que assumissem os custos de seus campi, sob
a ameaça de que, caso não assumissem os cursos,
os mesmos seriam fechados.

Como poucos cederam à chantagem, o Gover
nador radicalizou e instituiu mensalidades de forma
universal a serem cobradas pelo Estado em todas as
cidades do interior que tenham a Universidade do To
cantins. Foi uma decisão injusta, excludente e mes
quinha, tomada por aquela oligarquia ''familiocrata''
que governa o Tocantins. Ao priorizar a educação su
perior como privilégio de poucos, de quem pode pa
gar, o Governador pensa que está construindo o ca
minho para a perpetuação de seu grupo político no
poder do Tocantins.
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E a educação não vai mal somente no ensino
superior. Tenho recebido denúncias de várias partes
do Estado sobre a falta de sala de aulas para estu
dantes do ensino médio. Com os preenchimento das
vagas, os estudantes vóltaram para casa conscientes
de que não iriam estudar neste ano.

Isso acontece porque o Governo do Estado do
Tocantins não repassa os recursos que intermedeia
do Governo Federal, e quando o faz, é de maneira in
suficiente.

Senhor Presidente, no Estado do Tocantins
existe estudante sem estudar por falta de salas de
aula e de material escolar básico.

Recebi carta de entidades da sociedade civil or
ganizada do Município de Paranã, cujos nomes não
posso citar em razão de possível retaliação por parte
do Governador do Estado do Tocantins, que denunci
am o estado de abandono da educação naquela cida
de, onde a escola estadual, além de não ter a estrutu
ra física suficiente para atender à demanda dos estu
dantes que a procuram, está sem cadernos, lápis e
borracha para os alunos que foram matriculados.

Essa é a realidade vivida no Tocantins, diferente
das propagandas veiculadas no Distrito Federal. Lá
20% da população vive na miséria e o poder estadual
não faz nada para reverter essa situação. Pelo contrá
rio, ela é o sustentáculo, pois o clientelismo e o fisiolo
gismo eleitoreiro são mais sensíveis de manifestar,
quando a degradação humana é maior.

Para concluir, Sr. Presidente, usar a ignorância e
a exclusão do acesso à educação como estratégia
para se manter no poder é coisa do passado. A mo
dernidade vividú hoje em plena era do conhecimento,
veio para ficar e não divide espaço com o atraso.

Um novo tempo virá para o Tocantins, e come
çará com a derrota do candidato do Governo em Pal
mas, devido à união daqueles que se preocupam com
a população, que trocará neste ano, a política velha
pela mudança, e surgirá uma nova alternativa admi
nistrativa na Capital do Estado.

O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Pronun
cia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, há anos venho defendendo, nesta tribu
na, o cooperativismo e a pequena agricultura. Pro
nunciei uma série de discursos calorosos no ano pas
sado em defesa desses dois valiosos instrumentos de
progresso social. Observava que o Governo Federal
estava-se encaminhando para acabar com o sistema
cooperativo brasileiro, fruto de trabalho de mais de
cem anos, implantado por líderes comunitários que

souberam avaliar as vantagens de ajuda mútua entre
seus membros.

O cooperativismo tem lutado contra gananciosos
atravessadoreB, contra a inflação, contra os oportunistas.
Ele não tem medido esforços para organizar a produção,
distribuir trabalho, e já exporta produtos agropecuários
correspondentes a US$1 bilhão. Durante anos, tem con
tribuído de maneira efetiva para o desenvolvimento eco
nômico do País. Parece-nos que o Palácio do Planalto al
meja modificar sua tradicional posição de incentivar os
interesses dos grandes grupos econômicos estrangeiros
e prestigiar as empresas nacionais.

Tenho duas esperanças consideráveis para
apresentar: a primeira é a criação recente, pelo Go
verno Fernando Henrique, do grupo de trabalho, insti
tuído por decreto, que objetiva avaliar o modelo do
sistema coop,erativo brasileiro e formular medidas ao
seu aperfeiçoamento num prazo de sessenta dias; a
segunda é a rara posição governamental de apoiar
subsidiariamente os pequenos agricultores, que res
pondem por 35% do valor da produção agrícola, com
tratamento diferenciado por meio da agricultura famili
ar, na qual ofElrece trabalho a 13,8 milhões, dos 17 mi
lhões de trabalhadores rurais brasileiros.

A Organização das Cooperativas Brasileiras,
presidida pelo catarinense Dejandir Dalpasquale, tem
uma série del preciosas informações a respeito dos
entraves que tanto prejudicam as 6 mil cooperativas
brasileiras de vários segmentos e que congregam,
hoje, 5 milhões de associados - principalmente, en
traves tributários.

O próprio Ministro do Desenvolvimento Agrário,
Raul Jungmann, afirma que a concessão de subsídi
os para a agricultura familiar é inexorável para garan
tir o abastecimento e propiciar o progresso social no
Brasil, evitando os inchaços dos grandes centros ur
banos que ni~o suportam mais tanta pressão.

Disponho de informações de que o Governo Fe
deral, por meio dos Ministérios da Agricultura e do
Abastecimento e do Desenvolvimento Agrário, pre
tende defender a proposta de subsidiar a agricultura
familiar na Organização Mundial do Comércio, a
OMe. A agricultura dos pequenos produtores cultiva
30% dos 32~1 milhões de hectares cultivados no País.
Essa propositura é uma antiga reivindicação do meu
tradicional partido, o PDT.

Estima·se que a União Européia gaste cerca de
US$42 bilhões anuais com subsídios a seus peque
nos agricultores. Não seria atitude desumana, muito
pelo contrário, seria uma atitude digna do Governo
oferecer uma parte dos recursos do pagamento da dí-
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vida externa para alocar em projetos de estímulo aos
pequenos agricultores brasileiros.

Espero que os técnicos do Governo e da iniciati
va privada encontrem meios para a concessão de in
centivos ao cooperativismo em geral, e para a agricul
tura familiar, em particular. Que os técnicos do Go
verno edas instituições representativas encontrem cami
nhos rápidos para salvar o sistema cooperativo nacional
e a agricultura 'familiar. Que eles possam encontrar ins
trumentos oportunos que auxiliem o cooperativismo e a
agricultura familiar, para que ambos continuem contribu
indo para o progresso crescente do nosso Brasil.

O SR. WALDIR PIRES (PT - BA) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, Lincoln tinha uma sabedo
ria política extraordinária. E um dos seus pensamentos
foi o de que se podia enganar toda gente, durante todo
o tempo, em alguma parte. Ou, ao contrário, se poderia
enganar toda gente, por toda parte, em algum tempo,
mas o que não se poderia conseguir, jamais, era enga
nar toda gente, todo tempo, por toda parte.

É o que estamos constatando hoje, no Brasil,
com afigura do Sr. Antonio Carlos Magalhães. Porque
na Bahia não se trata de uma enganação. Mas o País
vai se dando conta de quem é essa figura, que é hoje
Presidente do Congresso Nacional. E começa a co
nhecer o seu caráter e a identificar as suas deforma
ções e as suas origens.

Na Bahia, ele é conhecido. Na Bahia, não há en
ganação. Na Bahia, ele se habilitou a administrar a
nossa terra, de longo tempo, comandando uma políti
ca que é a política do chicote na mão direita, para inti
midar, para maltratar, para o medo. E na mão esquer
da, a bolsa do dinheiro, para a corrupção e para a
aglutinação degradada. Então nós o conhecemos na
Bahia.

A base da força está exclusivamente na oligar
quia. A oligarquia completa, total. A oligarquia que de
gradou as instituições, que decompôs o Judiciário,
que arregimentou o Legislativo sem compromissos,
nem democráticos, nem republicanos e, por isso mes
mo, exerce um poder completo e absoluto, com con
trole total da mídia, que resultou do tráfico de influên
cia. De tal forma, que na Bahia se tem hoje uma reali
dade de cinco canais de televisão próprios da família
do Sr. Antonio Carlos Magalhães, convivendo com a
absoluta incapacidade da discussão pública dos pro
blemas e das inquietações do povo baiano em qual
quer parte. Mas, o Brasil agora está se dando conta
de quem é essa figura. O episódio recente da Sra. Ni
céa Pitta - que eu não conheço - é uma denúncia que
ela faz. E é, simplesmente, uma denúncia. Como se

procede em relação a uma denúncia? Apura-se, in
vestiga-se. Não, não foi isso o que se fez. Foi o chico
te, a tentativa da intimidação, a truculência, a absolu
ta agressão insolente. Chamar uma senhora, uma ci
dadã, que argúi e provoca a denúncia, de prostituta e
de responsável por um prostíbulo na família é uma in
dignidade e uma covardia.

De modo, Sr. Presidente, que hoje nesta Casa
temos que registrar a necessidade de - como não há
Comissão de Ética do Congresso Nacional - que o
Senado Federal cumpra o seu dever e não se demita
das suas responsabilidades. Faça com que SL'3 Co
missão de Ética apure a quebra do decoro pA.ílamen
tar, no exercício das funções, do seu Presidente, do
Presidente Congresso Nacional. Nós compomos o
Congresso Nacional. Pena que não tenhamos, aqui,
competência regimental para tomarmos a iniciativa
de que seja, por intermédio desta Casa, o pedido de
instalação de uma Comissão de Ética, para apurar e
decretar a cassação de mandato do Sr. Antonio Car
los Magalhães, por falta de decoro.

De outro lado, Sr. Presidente - para concluir -, a
verdade é que, quando se faz uma denúncia, tem que
se apurar. O que é essencial nessa denúncia feita
pela Sra. Nicéa Pitta, que não conheço? É que se ve
rifique quanto foi pago à empresa OAS pela Prefeitura
de São Paulo, quanto a Prefeitura de São Paulo ainda
vai pagar à OAS. Qual é a legitimidade ou ilegitimida
de desses créditos que a OAS tem na Prefeitura de
São Paulo. Porque as ligações de promiscuidade do
Sr. Antonio Carlos Magalhães com a OAS a Bahia in
teira sabe, e apelida a OAS como a empresa das
"Obras Arranjadas pelo Sogro", desde sempre, desde
o início. Mas, como a base do poder do Sr. Antonio
Carlos Magalhães está ligada desde sempre ao Palá
cio do Planalto, até hoje, na realidade, ele é o coronel
que domina a oligarquia baiana, a partir das suas liga
ções com o Governo.

Até hoje S. Exa. é o coronel que domina a oli
garquia baiana em função de suas ligações com o
Governo. Todos os governos, de todas as origens, mi
litares ou civis. Sempre, S. Exa. teve atrás de si o po
der do governo para uma política de opressão.

Por isso, queremos registrar que não se conse
gue enganar todo o tempo, toda a gente, em toda par
te. Lincoln, no século passado, tinha razão. (Palmas.)

O SR. JAIR BOLSONARO (PPB - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, é difícil usar a palavra depois que nosso colega
Waldir Pires fez seu pronunciamento. Gostaria de ter
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o dom da oratória e o conhecimento de S. Exa. para
abrilhantar mais esta Casa.

Mas aproveito a oportunidade para pedir aten
ção aos companheiros. Talvez na próxima semana
venha a ser votado nesta Casa o pedido de suspen
são do meu mandato por trinta dias por destempero
verbal. Não vou partir para a minha defesa tentando
incriminar quem quer que seja. Pretendo apenas ape
lar para esta Casa ter em vista que o direito de mani
festação e de opinião deve ser respeitado.

Mas, Sr. Presidente, Deputado Marçal Filho, ao
ver V. Exa. conduzindo os trabalhos, lembrei-me da
saudosa cidade de Nioaque, em Mato Grosso do Sul,
Estado que muito bem representa. Lembro-me espe
cialmente dos cabos e dos soldados- e o discurso é
dirigido a eles - do quadro especial daquela unidade,
onde participávamos tanto de pescarias no rio Miran
da como também dos exercícios no Campo de Instru
ção de Betione.

Sr. Presidente, o novo Ministro da Defesa, Dr. Ge
raldo Quintão, que tenho em bom conceito, ao ser em
possado no seu Ministério, fez um discurso que agra
dou, e muito, aos militares das Forças Armadas. Disse
que lutaria pelo reaparelhamento das Forças, pela nos
sa Amazônia e pelo reajuste salarial dos militares. Esse
pronunciamento nos chateou muito, Sr. Presidente, por
dois motivos. O primeiro é a demora da execução desse
discurso, em especial no tocante ao reajuste. O outro é
que, aproveitando esse pronunciamento, o nosso queri
do Comandante do Exército, Gen. Gleuber Vieira, já au
mentou, Deputado Fernando Gabeira, em 200% a men
salidade dos Colégios Militares do Brasil.

E nossos cabos e soldados lá de Nioaque, no
bre Deputado, ganham aproximadamente 700 reais
brutos. Quem tem, por exemplo, dois filhos no Colégio
Militar teve majorada em 110 reais a mensalidade. No
caso do Colégio Militar de Brasília, o último Coman
dante, que já saiu, impôs aos alunos do 3º ano a obri
gatoriedade de comprar apostilas no Sistema Anglo,
que custam 800 reais. E o aluno que tivesse um irmão
na escola não poderia usar a mesma apostila, teria
que comprar outra.

Faço um apelo ao Dr. Geraldo Quintãe Jara que
se posicione no tocante a isso. O Colégio Militar é
uma das melhores instituições de ensino do RrasH,
mas o nosso pessoal, aproximadamente 10% de seus
alunos, não tem como pagá-Ias.

Quero denunciar aqui, Sr. Presidellte, o novo gol
pe. Os militares, em um ato de coragem, fizeram a Re
volução de 1964. Depois disso, o militar vem sofrendo
golpe em cima de golpe. O salário mínimo deve chegar

ao patamar de 180 reais, o que é mais do que justo.
Gostaria até que aumentasse mais. O soldo de tercei
ro-sargento, qUIs está em 178 reais e 20 centavos, será
engolido, como já está sendo engolido pelo atual salá
rio mínimo o soldo de cabos e soldados. O do cabo é
de 125 reais, e o do soldado engajado, de 85 reais.
Usam o artifício do abono, desrespeitando uma lei de
1992, para complementar esse soldo, chegando ao
valor do salário mínimo, ou seja, a partir da nova im
plantação do mínimo, cabos, soldados, sargentos, tai
feiros, todos estarão ganhando a mesma coisa. Isso
constitui quebra de hierarquia, nobre Presidente.

O golpe que estão propondo é o seguinte: pega
rão a remunera.ção dos militares, farão com que algu
mas gratificações sejam incorporadas ao soldo, que
terá seu valor triplicado; as gratificações que sobra
rem, que não váo ser incorporadas, terão os seus per
centuais reduzidos. Ou seja, o militar ganhará, no final
da história, com um soldo maior, exatamente a mes
ma remuneração bruta final.

Os nossos "jornalões", pagos com o dinheiro do
Orçamento, o que gira em torno de 650 milhões de re
ais, anunciarão que os militares tiveram 200% de au
mento no seu soldo, e novamente sofreremos grande
desgaste.

Faço então um apelo em especial aos chefes
militares que ainda restam neste País e ao novo Mi
nistro da Defesa para que tomem providências no to
cante a esse problema e que não participem de mais
essa manobra do Governo para humilhar e desgastar
as Forças Armadas no Brasil.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (BlocolPCdoB
- AM. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, quero falar a respeito de matéria hoje
publicada em todos os jornais deste Pafs que trata do
apoio do Presidente da República ao chamado teto du
plex. Faço questão de ler alguns trechos, devido à gravi
dade do conteL"ldo das publicações dos jornais.

A matéria, por exemplo, publicada no Jornal do
Brasil, elaborada pela jornalista Sônia Carneiro, co
meça dizendo o seguinte:

Pressionado pelos governadores e dei
xando de lado sua posição pessoal contra o
teto duplex, o Presidente Fernando Henri
que Cardoso resolveu garantir a aprovação
pelo Congresso do acordo dos três Poderes
que fixa c' -I salarial em 11 mil e 500 reais
e pode le o total até 23 mil reais, ao per-
mitir o acúmulo de uma aposentadoria com
o salário-teto de 11 mil e 500 reais.
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Vejam, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
"pressionado pelos Governadores". E por que essa
pressão? Porque, em primeiro lugar, a grande maioria
dos governadores dos estados de nosso PaCs são
aposentados, recebem pensão.

Em segundo lugar, porque a reunião de ontem
ocorreu com o Relator no Palácio do Planalto - o jor
nal mostra de forma muito clara que o texto da emen
da constitucional foi acertado ontem no Palácio do
Planalto com o Relator da matéria na Câmara.

Então, Sr. Presidente, não é mais neste plenário
que as decisões são tomadas, mas, sim, no Palácio
do Planalto. A que situação estã exposto o Parlamen
to brasileiro! Quem acerta e determina o que deve ou
não ser aprovado não são os 513 deputados, não é o
conjunto dos senadores da República. Quem define o
que deve ou não ser aprovado neste País é o Presi
dente da República, em reuniões com meia dúzia de
líderes dos grandes partidos que compõem a banca
da governista nesta Casa. São eles que decidem o
que este Plenário deve ou não aprovar.

Vejam a ~Iravidade! Falo desse assunto não ape
nas para abordar o absurdo teto duplex, que, na prática
deixa de ser um teto. Como vemos, mais uma vez a
Constituição Federal é desrespeitada por aqueles que
estão no poder. Esse fato deve ser condenado por todos
os parlamentares brasileiros, porque não podemos acei
tar um teto de 2a mil reais. Ora, hoje o Presidente diz que
o imoral não é receber 23 mil reais, o imoral é receber 50
mil. Vejam que situação: o Presidente da República não
quer acatar sequer um salário mínimo de cem dólares,
mas por pressão de governadores, de aposentados, de
servidores públicos, ele acaba concordando com esse
teto duplex.

Esta Casa está sendo chamada pela sociedade
para dar uma resposta a isso. Temos uma grande
oportunidade para dizer à população brasileira, ho
mens e mulheres, que quem manda na Câmara dos
Deputados são os deputados. Nesta Casa o Presi·
dente da República não manda. O Presidente da Re
pública pode mandar no Executivo; nesta Casa, não.
Nesta Casa quem manda são os deputados.

É preciso que os parlamentares tomem uma ati
tude, e a melhor forma de dizer que este é um Poder
que merece respeito por parte da sociedade é não
acatar essa imoralidade, é rejeitar esse teto duplex,
esse teto que l) próprio Presidente da República vai
receber e, com demagogia, diz que vai devolver 5 mil
reais. Por que não devolveu até agora? Por que não
devolveu desdo o seu primeiro mandato? Por que não

devolveu antes, enquanto era senador? Porque no
fundo isso é uma grande demagogia.

Encerro, Sr. Presidente, dizendo que não é pos
sível que deputados brasileiros, ao lerem matérias
como essa que diz que é o Presidente quem decide o
que vai e o que não vai ser aprovado nesta Casa, per·
maneçam apáticos, calados.

Muito obrigada.
O SR. CAIO RIELA (Bloco/PTB - RS. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, desta tribuna, quero pedir a inserção nos Anais
da Casa de requerimento aprovado pela Câmara Mu
nicipal de Sananduva, de iniciativa do Vereador Lori·
naldo Bernardi, para a instalação de posto da Receita
Federal no Município.

Peço à Mesa Diretora e a V. Exa. seja dado o de
vido encaminhamento a esse requerimento, para que
as autoridades competentes, principalmente o Sr.
Everardo Maciel, Secretário da Receita Federal, to
mem as providências cabíveis.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

REQUERIMENTO A QUE SE
REFERE O ORADOR:

Sr. Presidente,
O Vereador Lorinaldo Bernardi requer de V. Ex·,

na forma do inciso 11 do art. 101 do Regimento Interno,
seja submetido a deliberação do Plenário a seguinte
indicação:

Oficiar aos prefeitos, Câmaras de Vereadores,
deputados estaduais, federais e imprensa da região,
solicitando seu engajamento no sentido de nos apoi
ar, para trazermos, em nosso Município, um posto da
Receita Federal.

Justificativa
Como é do conhecimento dos nobres colegas

vereadores, há pouco tempo, nós pleiteamos um pos
to do INSS, cujo benefício para toda a região está evi
dente.

Queremos agora, a exemplo do posto do INSS,
trazer também um posto da Receita Federal, para ca·
racterizarmos cada vez mais Sananduva como muni
cípio pólo e, acima de tudo, beneficiarmos a comuni
dade regional.

Solicitamos, portanto, a toda força viva da re
gião, que entre em contato com as autoridades com
petentes mostrando a importância e a necessidade
do referido posto.

Temos a certeza que unidos chegaremos a essa
nova conquista.
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Sananduva, 2 de março de 2000. - Vereador
Lorinaldo Bernardi.

O SR. CARLITO MERSS (PT - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, gostaria de aproveitar esta oportunidade
para divulgar o último número da revista Expressão,
da Editora Expressão Sul, com sede em Florianópo
lis, Santa Catarina, que, em sua matéria de capa, faz
um brilhante levantamento sobre a pujança social,
econômica e política da cidade de Blumenau. Repor
tagem do jornalista Vladimir Brandão demonstra
como a cidade contornou sua maior crise, em 1997,
em decorrência de abertura comercial, dificuldades
para exportar e migração de empresas, passando a
enfrentar com competitividade o novo cenário da glo
balização.

A reciclagem produtiva das suas empresas, com
investimentos em tecnologia e gestão de recursos hu
manos, faz a indústria da tecelagem, principal referên
cia da cidade, ampliar sua produtividade e valorizar
suas ações, oportunizando novos mercados e novos
projetos. Da mesma forma, as indústrias de confec
ções, usinados, cristais, informática e mesmo a cons
trução civil passam por um momento positivo de cres
cimento, consolidando a cidade como um dos maiores
pólos de desenvolvimento do Estado catarinense.

Como a própria publicação destaca, um dos res
ponsáveis pelo êxito de Blumenau na superação da
crise, sem dúvida alguma, foi a competência e a ousa
dia do Governo popular do Prefeito Décio Lima, do PT.
Seu dinamismo empreendedor e a parceria entre o Po
der Público e as forças econômicas da cidade foram
fundamentais para a pavimentação dessa alternativa
vitoriosa de crescimento. Além disso, como reconhe
cem organismos internacionais, tais como o Unicef, a
administração popular de Blumenau associa a neces
sidade de crescimento econômico com incorporação
social, promovendo mais de duas dezenas de projetos
que impulsionam a inclusão social e a melhoria da
qualidade de vida, com destaque para Blusol, Bol
sa-Escola, Prove, Orçamento Participativo e outros.

E mais, soma-se a essas iniciativas a valoriza
ção por parte do Poder municipal dos valores históri
cos e culturais da cidade, promovendo melhorias fun
damentais na infra-estrutura urbana e na reurbaniza
ção de prédios, logradouros e vias de grande estima,
para que a relação da população com seu passado,
presente e futuro signifique o fortalecimento cultural e
da memória local.

Por compromisso programático, a administra
ção popular de Blumenau se apropriou da idéia de de-

senvolvimento humano, promovendo um crescimento
auto-sustentável, uma economia competitiva com
preservação do meio ambiente e uma parceria entre o
Governo municipal e a iniciativa privada na defesa do
bem público, com inclusão política e social da munici
palidade em vigorosos laços de cidadania.

Parabéns ao Prefeito Décio Lima e à equipe da
administraçã.o popular. Parabéns à cidade de Blume
nau pela coragem e determinação no enfrentamento
e vitória sobre as dificuldades de outrora. Por fim, por
intermédio do Diretor Antônio Carlos Coutinho e do
jornalista Vladimir Brandão, parabenizo a Editora
Expressão Sul pela qualidade gráfica e editorial da re
portagem liA Virada de Blumenau" e recomendo a to
dos os colegas desta Casa a leitura dessa publicação.

A SRA. FÁTIMA PELAES (Bloco/PSDB - AP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, mais uma vez, ocupamos esta tribu
na em razão do Dia Internacional da Mulher, ocasião
que realmente suscita a reflexão sobre o tema, até por
que a data, Gomo facilmente se percebe, é de fato am
bígua: ao tempo em que enseja a exaltação da figura
da mulher, também acusa a prática milenar de discri
minação, o verdadeiro apartheid, que transforma em
minoria a metade da população mundial.

É por isso que, em todas as oportunidades, en
tregamo-nos à tarefa de discutir o assunto, sobretudo
em âmbito nacional, para avaliar a real extensão de
nossos pro~,ressos e as etapas que ainda nos faltam
percorrer. Confessamos, no entanto, que, não obstan
te a universalidade e a antigüidade do preconceito em
relação à mulher, ainda nos espanta e repugna mui
tíssimo a desigualdade entre os gêneros, especial
mente hoje, às vésperas do terceiro milênio, nada
mais pode justificá-Ia, a não ser o hábito da barbárie.

Sabemos que séculos e séculos de uma cultura
perversa e covarde não se apagam facilmente. Assim
é que, apesar dos progressos realizados no plano ju
rídico mundial e das conquistas duramente obtidas
pelas mulhelres nas relações familiares e trabalhistas,
ainda vigern práticas discriminatórias, muitas delas
aviltantes, que denigrem nossa pretensamente mo
derna civilização. A mutilação de milhões de meninas
no continente africano, a exclusão absoluta de mi
lhões de mulheres nos países islâmicos, ou a diferen
ça de remuneração entre profissionais igualmente
qualificados, generalizada nos países ocidentais, dão
bem a medida do longo caminho que a humanidade
tem de percorrer para fazer jus aos progressos tecno
lógicos que logrou realizar.
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No Brasil a situação é similar. As conquistas in
seridas no ordenamento jurídico, sobretudo as trazi
das pela Constituição de 1988, determinaram a iso
nomia entre os gêneros sob todos os aspectos, mas
não se fizeram acompanhar por uma verdadeira mu
dança comportamental. Dito de outro modo, somos
todos cidadãos do ponto de vista legal, perfeitamente
equiparados em direitos e deveres; na prática, porém,
nós, as mulheres, somos tratadas como cidadãs de
segunda classe, cujos direitos são sistematicamente
relativizados, escamoteados por práticas sociais ar
caicas, que se insinuam em todas as relações.

Os indicativos são mais do que claros. Basta di
zer que o Brasil é um dos líderes em termos de violên
cia doméstica praticada contra a mulher, como se o
direito desta à integridade física e moral, e mesmo à
liberdade sexua~, estivesse naturalmente condiciona
do ao arbítrio do marido ou pai. Se o advento das de
legacias da mulher constituiu uma medida eficaz de
proteção à mulher, o fato é que o número de espanca
mentos ou abusos sexuais não diminuiu.

Também no que concerne à participação da mu
lher no mercado de trabalho, as estatísticas não dei
xam dúvidas. Embora tenha havido, nas últimas déca
das, um significativo aumento em termos quantitati
vos, não houve correspondência em termos qualitati
vos. O contingente de mulheres, apesar de gradativa
mente maior, permanece restrito a funções de menor
remuneração, ou ainda à economia informal. No que
se refere aos cargos públicos, porém, nossa partici
pação é ainda mais desproporcional. Sabe-se que,
não obstante hajla equilíbrio no preenchimento de va
gas por concurso público, o mesmo não se verifica no
processo de promoção e ascensão funcional. Quanto
aos cargos de livre nomeação ou nomeação por indi
cação, é flagrante a predominância masculina, haja
vista a magistratura, sobretudo nos altos colegiados
do Poder Judiciário.

Também quanto à participação política, a pre
sença da mulher está longe de corresponder à com
posição populacional. Daí a lei que, ao estabelecer o
mínimo de representação feminina nos três níveis do
Legislativo, buscou corrigir mais essa inaceitável dis
torção; entretanto, apesar dela, apenas 5% das cadei
ras do Congresso Nacional são ocupadas por repre
sentantes de cel'ca de 50% do universo nacional de
eleitores.

Diante de tais indicativos, Sr. Presidente, e de tan
tos outros da mesma ordem, temos de admitir que ain
da é muito longo nosso caminho rumo à consolidação
dos direitos da mulher. Se temos consciência de todos

os avanços, se medimos o preço e o valor de cada con
quista, também temos de convir em que a sociedade
brasileira ainda não amadureceu de forma homogênea,
a ponto de absorver inteiramente, em seus costumes e
opiniões, um novo olhar sobre a mulher. Daí a necessi
dade, cada vez mais urgente, de se estabelecer vigoro
sas campanhas educativas, em todos os segmentos
sociais, destinadas à eliminação do preconceito e à pre
valência dos direitos fundamentais da mulher. Junta
mente com mecanismos de vigilância. tais como os
exercidos pelo Conselho Nacional da Mulher, podere
mos prosseguir com mais esperança nessa luta secular
pelo respeito à figura da mulher, sua participação na
vida social e econômica, sua equiparação em todos os
aspectos como ser humano e cidadão.

Nesse momento, em que se comemora em todo
o mundo mais um Dia Internacional da Mulher, a Câ
mara dos Deputados instalou ontem a Comissão Par
lamentar de Inquérito da Mortalidade Materna. Esse
trabalho vai realizar um estudo aprofundado para dar
subsídios ao Governo Federal para combater as cau
sas que afligem as mulheres do nosso País.

O Governo Federal, por meio do Ministro da Sa
úde, José Serra, vem demostrando que a mulher é
prioridade da administração tucana. O Ministério da
Saúde já vem realizando campanhas de prevenção
do câncer de colo de útero e preparando as mulheres
para fazerem parto natural, já que um dos grandes ín
dices da mortalidade materna é o número exagerado
de cesariana; além de várias campanhas visando ao
bem-estar da nossa população.

Hoje as organizações não-governamentais são
uma peça fundamental nesse trabalho de prevenção,
já que elas vêm percorrendo cada lugarejo deste PEL(S
levando esperança para as mulheres.

O Estado do Amapá tem o menor índice de ce
sarianas do País e também um trabalho pioneiro c()m
parteiras tradicionais, fundamental para a nossa reM
gião, considerando-se as dificuldades de acesso,
bem como as distâncias.

Com a CPI da Mortalidade Materna a Câmara
do Deputados segue as determinações da 44 Confe
rência Mundial sobre a Mulher, Ação para Igualdade,
Desenvolvimento e Paz, realizada em Pequim em
1995, na qual tive a honra de representar o Brasil.

Quero agradecer ao Presidente da Câmara dos
Deputados, Michel Temer, ea todos 0$ parlamentares
o apoio ao meu requerimento que foi dado entrada
em 1996.
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Produto Janeiro (%) Fevereiro
(%)
Feijão Cariclca -5.78 -16.2
Frango 1.01 -5.33
Frutas 1.61 -4.97
Óleo de Soja -0.25 -1.54
Pescado 5.95 -1.49
Cerveja 0.55 -1.25

Os produtos alimentícios (-0,25%) e os artigos
de vestuário (-0,67%) foram os destaques no IPCA do
mês de fevereiro. Ó grupo Alimentação e Bebidas fi
cou 1,09 ponto percentual abaixo do resultado de ja
neiro (0,84%), mês em que já se observava uma redu
ção na taxa de crescimento de preços de alimentos
importantes no consumo das famílias, em função da
maior oferta de produtos frente às boas condições cli
máticas. A maioria das onze áreas pesquisadas mos
trou variação negativa, chegando a -1 ,74% no Muni
cípio de Goiânia. Dos produtos com queda de preços,
os destaques encontram-se na tabela a seguir:

Merecem destaque, também, os ovos (de
3,54% em janeiro para 1,44% em fevereiro) e o café
(de 8,83% para 0,19%) por terem apresentado signifi
cativa queda nas taxas de crescimento de preços de
um mês para o outro.

Quanto aos principais alimentos que se manti
veram em alta, relacionam-se as hortaliças (de 9,85%
para 11,50'%), os tubérculos, raízes e legumes (de
5,05% para 8,08%) e o açúcar refinado (de 2,36%
para 4,90%).

Nos produtos não alimentícios, a variação foi de
0,24%, inferior à taxa de 0,56% registrada no mês de
janeiro em 0,32 ponto percentual. A maioria dos gru
pos mostrou variação decrescente de um mês para
outro, com destaque para a queda de 0,67% nos pre
ços dos artigos de vestuário, cujas liquidações já se
mostravam presentes no mês de janeiro, quando a
variação foi igual a 0,21.

Observa-se que a variação de 0,22% registrada
no grupo Saúde e Cuidados Pessoais foi inferior à de

Tenho cer.teza de,que esse trabalho da Câmara
dos Deputados vai contribuir para a qualidade de vida
da mulher bra~ileira e de toda nossa sociedade.

Que a emancipação da mulher, pela qual se luta
tão ardorosameote no Brasil e no mundo, seja, no ter
ceiro milênio, nã,o apenas uma meta distante, mas
uma realidade consolidada e visível a harmonizar e
aperfeiçoar a vida de todas as nações.

Muito obrigada.

OSR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, pesquisa realizada junto ao Instituto Brasi
leiro de Geografia e Estatística - IBGE mostrou que,
no mês de fevereiro {) índice de Preços ao Consumidor
Amplo -IPCA foi inferior ao de janeiro (0,62%) em 0,49
pontos percentuais. A taxa dos últimos doze meses fi
cou em 7,86%. Os dois primeiros meses do ano acu
mularam 0,75%, percentual inferior ao acumulado no
mesmo período de 1999 (1,76%). Em fevereiro do ano
passado, o IPCA registrou 1,05%.

O IPCA, calculado pelo IBGE desde 1980, refe
re-se às famílias com rendimento de um a quarenta
salários mínimos, qualquer que seja a fonte, e abran
ge nove regiões metropolitanas do País, além do Mu
nicípio de Goiânia e de Brasília.

O maior índice regional de fevereiro foi registra
do em Curitiba (0,87%) que, após ter apresentado o
menor índice no mês anterior (0,37%), constituiu-se
na única região metropolitana com taxa crescente de
janeiro para fevereiro. A maioria dos grupos em Curiti
ba mostrou resultado acima da média nacional, com
destaque para educação (9,29%) e artigos de resi
dência (1 ,89°/r).

O segundo maior índice ficou com a região me
tropolitana de Porto Alegre (0,60%), taxa igual a de ja
neiro. À exceção de Curitiba e Porto Alegre, as dema
is regiões tiveram resultados decrescentes de janeiro
para fevereiro.

A região metropolitana de São Paulo, que pas
sou de 0,67% em janeiro para -0,23% em fevereiro,
apresentou o resultado mais baixo e, ainda, a queda
mais intensa de um mês para o outro (-0,90 ponto per
centual).

Região Janeiro (%) Fevereiro
(%)
Curitiba 0.37 0.87

Porto Alegre 0.6 0.6
Brasília 1.06 0.4
Belém 0.58 0.37

Recife
Rio de Janeiro
Salvador
Goiânia
Belo Horizonte
Fortaleza
São Paulo

0.43
0.58
0.46
0.48
0.92
0.5
0.67

0.31
0.26
0.26
0.11
0.09

-0.18
-0.23
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janeiro (0,59%), em razão, principalmente, dos pre
ços dos produtos farmacêuticos, que apresentaram
variação negativa de 0,04%, após terem registrado
0,71 % naquele mês, quando a taxa média foi pressio
nada pela alta de preços da ordem de 13,21 % em
Brasília.

O maior resultado de grupo foi observado em
Educação, com 1,32%, mas abaixo do percentual de
3,05% de janeiro, mês que concentra o início das co
branças relativas ao ano letivo.

O fndice de Preços ao Consumidor - INPC, do
mês de fevereiro, foi inferior à taxa de janeiro (0,61 %)
em 0,56 pontos percentuais (p.p.).

Destacaram-se os produtos alimentícios e os
artigos de vestuário, com -0,46% e -0,53%, respecti
vamente.

Com este resultado, a taxa dos últimos doze
meses situou-se em 7,06%, inferior aos doze meses
anteriores (8,39%), e os dois' primeiros meses do ano
acumularam 0,66%, percentual inferior ao acumulado
no mesmo período de 1999 (1,95%). Em fevereiro do
ano passado, o INPC registrou variação de 1,29%.

O INPC é calculado pelo IBGE desde 1979 - re
fere-se às famílias com rendimento de um a oito salá
rios mínimos, cujo chefe é assalariado - e abrange
nove regiões metmpolitanas do País, além do Municí
pio de Goiânia e do Distrito Federal.

O maior índice regional foi registrado em Curiti
ba (0,88%) e o menor em Fortaleza (-0,34%), confor
me mostra a tabela abaixo:

Região Janeiro (%) Fevereiro
(%)
Curitiba 0.39 0.88
Porto Alegre 0.62 0.63
Brasília 1.34 0.37
Recife 0.51 0.16
Rio de Janeiro 0.71 0.12
Belém 0.71 0.1
Salvador 0.62 0.05
Belo Horizonte 1.32 -0.1
Goiânia 0.29 -0.17
São Paulo 0.34 -0.23
Fortaleza 0.58 -0.34

Nobres Deputados, estes índices mostram o
reflexo do crescimento socioeconômico do País.
Estamos tentado manter o equilíbrio, e conseguin
do, nos últimos tempos. Vale lembrar que continuar

este trabalho é muito importa"te, por isso precisa
mos da ajuda e compreensão CiJe todos, com o intui
to assim de fazermos um Brasil cada vez melhor,
lembrando que quem faz o Brasil somos nós, brasi
leiros.

Era o que tinha a dizer.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (Blo
co/PSDB - CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr's e Srs. Deputados, a venda de com
bustíveis e lubrificantes sempre foi uma atividade
econômica operada, em sua grande maioria, por pe
quenos e médios empresários. São hoje mais de 27
mil postos de revenda espalhados por todo o País.
Sua função social é da maior importânc'a porque,
com o seu concurso, é possível desenvolver inúmeras
atividades, principalmente a movimentação da frota
de transporte de pessoas e de mercadorias.

Este segmento, porém, iniciou o ano sob a grave
ameaça de verticalização. minuta de portaria da
Agência Nacional de Petróleo - ANP foi publicada
para discussão de todos os interessados. O docu
mento permite que o segmento de distribuição passe
também a atuar na área de revenda.

Em seu art. 12, a portaria estabeleceu:

"O distribuidor de combustíveis líqui
dos derivados de petróleo, álcool combustí
vel e outros combustíveis automotivos pode
rá exercer, por intermédio de pessoa jurídi
ca por ele controlada societariamente, a ati
vidade de revendedor varejista, obedecen
do, por Unidade da Federação, os seguintes
limites: 10% do número total de postos re
vendedores com sua marca comercial ou
15% do volume total de vendas."

Segundo a ANp, com a vigência desta norma,
estariam sendo criados os chamados postos regula
dores que, operados por subsidiárias de distribuido
ras, funcionariam como balizadores de preços. Os
preços praticados por estes postos seriam considera
dos preços de referência.

À primeira vista, os argumentos lançados pare
cem da maior consistência porque, segundo as gran
des empresas distribuidoras, a verticalização corrigi
ria distorções que estariam levando à formação de
cartéis e à prática de preços abusivos.

A realidade dos fatos, porém, é outra: "Desde a
liberação ocorrida em 1996, a revenda elevou suas
margens de lucro em apenas 19,1 %; no caso das
companhias distribuidoras, porém, este percentual foi
de 128,2%". Outro dado apresentado pela Federação
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Nacional do Comercio Varejista de Combustíveis e
Lubrificantes - FECOMBUSTíVEIS é bastante reve
lador: "O valor da gasolina no índice de Preços no
Atacado registrou; 'em 1999, alta de 58%, enquanto
que no índice de Preços ao Consumidor, que avalia o
comportamento dos preços no varejo, aquele produto
teve elevação de 38%".

Pelo que se vê, a operação de revenda por dis
tribuidoras não significa, necessariamente, preços
menores. Se avaliarmos os dados anteriormente des
critos, o comportamento nos preços, em termos de
varejo, será de alta e não de baixa.

Se a sistemática se desse de outra forma, com
eliminação não dos atuais postos de revenda mas
das companhias distribuidoras, a situação, ao que pa
rece, poderia ser bem diferente. Segundo estudos da
Fecombustíveis, "se fossem eliminadas as companhi
as distribuidoras, teríamos ganhos reais para o con
sumidor da ordem de 7% a 9%".

Já que a idéia básica que norteou a elaboração
da minuta de portaria da ANP foi a redução do preço
ao nível do consumidor final, a proposta mais produ
cente seria os revendedores de combustíveis adquiri
rem o produto diretamente das refinarias ou, pelo me
nos, uma liberdade total de o revendedor adquirir o
produto do fornecedor que lhe oferecesse o menor
preço.

Outro dado que merece destaque, Sr. Presiden
te, Sr"s e Srs. Deputados, é a experiência já realizada
em outros países da América Latina. Na Argentina e
no Chile, a verticalização levou à exclusão de vários
revendedores do mercado ou a sua transformação
em empregados ou prepostos das companhias distri
buidoras. Com isto se desmantelou a sadia concor
rência e o consumidor final não auferiu ganhos com
essa mudança.

A verticalização proposta pela portaria da ANP
significa consolidar o oligopólio na distribuição, permi
tir que a concentração econômica passe a controlar a
demanda, à sua maneira. Significa incentivar a forma
ção de cartéis e a prática de preços abusivos.

Compartilha desta preocupação o Sindicato do
Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Esta
do do Ceará que, na pessoa do seu Presidente, Sr.
José Pessoa de Araújo Filho, vem alertando que a im
plementação da portaria da ANP, viabilizando o início
do processo de verticalização, inviabifizará, inevita
velmente, milhares de pequenas e médias empresas
que operam na revenda de combustíveis e lubrifican
tes, naquele estado e em todo o País.

Sabe-se que hoje, mesmo com a existência de
mais de uma dezena de distribuidoras, na prática o
que se verifica é um verdadeiro oligopólio - são seis
grandes companhias que respondem pela comerciali
zação de 80% de todo o combustível consumido no
País. Os revendedores, que têm uma estreita margem
de manobra, ficam à mercê daquelas companhias.
Estas, praticamente, decidem a margem de lucro, os
preços de venda dos produtos e, finalmente, o destino
de cada revendedor.

A distribuição e a revenda no varejo de combus
tíveis e lubrificantes são duas atividades complemen
tares, mas efetivamente distintas. A primeira é opera
da no Brasil sob a forma de atividade concentrada e
oligopolizada. A segunda, porém, sempre foi pulveri
zada, permitindo, assim, estar bem perto do consumi
dor final.

Consolidar esta sistemática significa manter um
mercado competitivo, sadio, e, o que é mais importan
te, gerador de emprego. Se irregularidades existem,
que sejam corrigidas com as leis de mercado e com o
poder de fisca.lização do Poder Público e não com a
verticalização e a concentração do poder de controle
de tão importante segmento do mercado nas mãos de
uns poucos. A regra de ouro que se aplica, no caso, é:
"quem opera atacado, não pode operar varejo".

Sr. Presidente, solicito a V. Exª seja este pronun
ciamento divulgado nos meios de comunicação da
Casa.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR.VILMAR ROCHA (PFL - GO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srse Srs. Depu
tados, ocupo a tribuna para uma comunicação rele
vante: amanhã, quinta-feira, às 11 h30min, o Instituto
Tancredo Neves, que tenho a honra de presidir, entre
gará o Prêmio Luis Eduardo Magalhães.

Criado em memória de Luis Eduardo, o Parla
mentar brilhante que tanto honrou o PFL e a esta
Casa, este prêmio, concedido há dois anos, tornou-se
uma referência entre os universitários brasileiros. É
por meio dele que o PFL desafia os mais jovens para
que apresentem idéias, forneçam explicações e fa
çam propostas que possam amenizar os problemas
nacionais. As respostas têm sido promissoras. Na se
gunda edição do prêmio concorreram 34 trabalhos.
Marcelo Medeiros Coelho de Souza, aluno de
pós-graduação da UNB, foi classificado em primeiro
lugar com o título "Um modelo de desenvolvimento
para o Brasil: enfocando bem-estar e liberdades hu
manas".
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Rodrigo Cintra, da Universidade de São Paulo,
ficou em segundo lugar com o trabalho "Por uma in
serção estratégica brasileira num cenário internacio
nal em mutação". E o terceiro lugar foi para Júlio Cé
sar Remor da Universidade estadual de Criciúma,
Estado de Santa Catarina, com o trabalho "A impor
tância do conhecimento da História do Brasil para a
formulação de cenários prospectivos".

Por ter sido um dos grandes amigos de Luis
Eduardo Magalhães, o Presidente Fernando Henri
que Cardoso foi convidado pelo PFL para entregar a
medalha ao primeiro colocado no concurso. O êxito
das duas primeiras edições do concurso tem sido um
grande estímulo para a diretoria do Instituto Tancredo
Neves e para o PFL. Na última semana, o comando
do Instituto resalveu que, no próximo ano, a premia
ção será ampliada. Também decidiu que haverá inten
sa divulgação do evento nas universidades. Em com
passo com as constantes preocupações do PFL, o
tema de 2001 será "O Brasil e o Conflito Social Mo
derno: Crescimento Econômico versus Distribuição
de Renda".

Não foi por acaso que escolhemos o dia 16 de
março para entl'egar o Prêmio Luis Eduardo Maga
lhães. Se tivéssemos a sorte de ainda tê-lo conosco,
Luis Eduardo estaria completando, amanhã, 45 anos.
A solenidade será uma das formas que o PFL e o
Instituto Tancredo Neves terão para lembrar sua bre
ve e intensa passagem por esta Casa.

Aqui todos sabem que Luis Eduardo tinha o co
ração aberto. Nele guardava amigos de inúmeras ten
dências partidárias. Não fazia distinção entre eles. É
com este espírito que o PFL e o Instituto Tancredo Ne
ves entregarão () prêmio que leva o seu nome. Dese
jamos uma solenidade aberta a todos que dela quei
ram participar e para a qual convidamos Parlamenta
res e funcionários da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal. O encontro acontecerá no auditório
Nereu Ramos às 11 h30min de amanhã, quinta-feira.

O SR. VALDIR GANZER (PT - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, SI"'" e Srs. Parlamentares,
em primeiro lugar, como Deputado do PT, quero tra
zer a minha solidariedade às mulheres brasileiras
pela luta que vêm travando. Demonstração de sua for
ça e coragem estamos vendo nesse acampamento
de mulheres guerreiras que, nesta semana, estão em
Brasília exigindo mudanças, principalmente na políti
ca econômica do Governo Federal, para que as famí
lias dos trabalhadores deste País possam viver com
mais dignidade.

Aliás, há pouco, fui informado de que havia um
movimento dos seguranças da Casa no sentido de
impedir que essas mulheres transitassem livremente
nas dependências da Câmara e do Senado.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, revelo a mi
nha crescente indignação ante o que estamos vendo
no que diz respeito ao endividamento dos pequenos
agricultores de todo País. Percebo a falta de força dos
Líderes do Governo e dos principais partidos repre
sentados nesta Casa, que fecharam acordo conosco
ainda em outubro do ano passado, quando, finalmen
te, aqui se deliberou sobre a dívida dos grandes pro
dutores do Brasil, aqueles com financiamento acima
de 200 mil reais. Negociamos, tentando buscar uma
saída. O valor das propostas foi baixando, e hoje,
mais uma rodada de negociações aconteceu.

Percebo e digo isto com muita tranqüilidade que
os Líderes dos principais partidos não estão autoriza
dos pelo Governo, e principalmente pela área econô
mica do Governo, a buscar uma saída negociada com
os partidos que reivindicam solução para essa ques
tão, tanto quanto as lideranças de entidades de todo o
País que aqui estão negociando. Inclusive, há pouco,
encerrou-se mais uma reunião nesse sentido.

Observo que os Líderes do Governo, que se
comprometeram conosco, não estão conseguindo
concretizar o que foi negociado, ou seja, que os pe
quenos produtores do País, independente dos recur
sos a que tiveram acesso, possam chegar amanhã
aos bancos, em todo o País, e ali encontrar as condi
ções de renegociar suas dívidas.

Estamos pedindo um ano de carência e pelo
menos cinco anos para o pagamento da dívida, e que
todos os recursos, a que os pequenos produtores e
agricultores familiares tiveram acesso, possam estar
contemplados nessa negociação. Não mais estamos
discutindo juros, porque o Governo está propondo ju
ros de 5,75%, enquanto, na nossa proposta, estes de
vem ser fixados em 3% para o pequeno produtor. Isso
nem mais está na pauta. Mesmo assim, o Governo
não consegue entender a situação do pequeno pro
dutor brasileiro.

Concluo, dizendo que tenho a impressão de que
o problema está na área econômica do Governo, nos
técnicos burocratas que ali estão. Primeiro, eles não
conhecem o País; segundo, tratam a agricultura fami
liar e o pequeno produtor como se estes não existis
sem, embora seja o pequeno agricultor que produz in
clusive o que eles comem diariamente, porque os
grandes produtores brasileiros não plantam alface,
macaxeira, feijão e outros gêneros que esses buro-
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cratas comem no dia-a~~ia. A impressão que tenho é
a de que eles são surdos e cegos.

Tivemos acesso à pesquisa encomendada pelo
Governo para avaliar a situação da pequena agricul
tura brasileira. Os técnicos especializados contrata
dos para essa pesquisa concluíram que as quase 6
milhões de famílias de pequenos agricultores que vi
vem no campo, para este Governo, devem chegar
apenas a 600 mil. Então, dá para entender por que
não querem negociar uma alternativa para o pequeno
produtor. Não há outra explicação.

Espero que os Líderes ponham-se de pé. Não é
possível que esta Casa inteira fique de joelhos diante
de três ou quatro burocratas de plantão, que impedem
a renegociação de uma saída do endividamento dos
pequenos produtores brasileiros.

Obrigado.

Durante o discurso do Sr. Valdir Sou
za, o Sr. Marçal Filho, § 22 do artigo 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Ubiratan
Aguiar, 12 Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Com a
palavra o nobre Deputado Marçal Filho.

O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB - MS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr·'
e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna, na tarde de
hoje, para discorrer sobre duas comemorações.

Em primeiro lugar, registro a passagem do 9º
aniversário da Rádio Piravevê, no vale do Ivinhema,
no meu querido Estado do Mato Grosso do Sul.

Fruto do idealismo de Antenor Minotti, Francisco
Belizário e do saudoso líder político Paulo Rodrigues,
ex-Prefeito do querido Município de Ivinhema e Depu
tado Estadual pelo Mato Grosso do Sul, a Rádio Pira
vevê hoje abrange a população dos Municípios de Ivi
nhema, Angélica, Deodápolis e Novo Horizonte do
Sul e dos Distritos de Ipezal e Mandina.

Cumprimento, Sr. Presidente, a população de
todo o progressista Vale do Ivinhema, toda a equipe
de profissionais da Rádio Piravevê e, em especial, o
seu diretor-presidente, jornalista Elias Vieira.

Sr. Presidente, Sr·' e Srs. Deputados, na última
quarta-feira, 8 de março, comemorou-se o transcurso
do Dia Internacional da Mulher, referência obrigatória
de uma guerra vitoriosa e razão maior deste meu pro
nunciamento.

No dia 8 de março de 1857, 129 operárias de
uma fábrica têxtil de Nova Iorque paralisaram o traba
lho reivindicando salário igual para função igual, exer-

cida por homem. Os patrões trancaram e incendiaram
a fábrica, matando queimadas as 129 operárias.

A data, 8 de março, foi, então, escolhida pela
Unesco, assinalando a primeira manifestação de mu
lheres organizadas em torno de reivindicações espe
cificamente fl3mininas, e foi batizado como Dia Inter
nacional da Mulher, contando com eventos por todos
os quadrantes da terra, trazendo à tona a questão fe
minina como ponto de discussões e polêmicas.

Sr. Presidente, as 80 milhões de mulheres brasi
leiras representam mais de 50% da população brasi
leira, 51 % do eleitorado, 90% dos educadores do País
e 43% da força de trabalho nacional.

O tempo passou, os costumes evoluíram e hoje
um quarto, ou seja, 25% das famílias brasileiras têm
mulheres como chefes e fonte de renda única.

Mas, vergonhosamente, as mulheres ainda hoje
são tratadas como minoria, são discriminadas, violen
tadas e desrespeitadas em casa, no trabalho e na
rua, constituindo uma realidade humilhante, destarte
todas as conquistas das últimas décadas.

Até a década de 70, Sr. Presidente, a violência
contra a mu~her era tida como natural, fazia parte do
cotidiano brasileiro. Nas últimas duas décadas, esta
violência passou a significar um problema social e fo
ram criadas nada menos que 255 delegacias de mu
lheres em nosso País. O ápice desta guinada femini
na no Brasil foi a campanha "Quem ama não mata".

Com a. emancipação das mulheres, o mais im
portante movimento social do século XX, as mulhe
res, Sr. Presidente, ocuparam espaços, disputaram e
entraram"maciçamente no mercado de trabalho mas,
na média, ocupam as piores funções, ganham salári
os menores e acumulam a dupla jornada de trabalho,
uma vez que quase sempre continuam responsáveis
pelos afazeres domésticos.

Nas taxas de desemprego aberto, segundo pes
quisa mensal do IBGE no último mês de janeiro, as
mulheres representam 8,8%, contra 6,8% dos ho
mens.

Porém, Sr. Presidente, enquanto não se elimina
este trataml3nto desigual às mulheres, elas vêm assu
mindo importante papel na mudança e no progresso
da sociedade ao longo dos séculos.

No limiar do terceiro milênio, Sr. Presidente, as
mulheres se apresentam com cara própria, sendo im
portantes parceiras na construção do novo tempo em
que homens e mulheres tenham, na prática, direito
iguais garantidos e respeitados.

E, deste Parlamento, no qual apenas 28 Depu
tados são mulheres, num universo de 513, o que re-
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presenta apenas 5,4% do total de Parlamentares, re
gistro as minhas homenagens às mulheres brasileiras
e em especial às queridas mulheres do meu Estado,
Mato Grosso do Sul, homenageando não s6 as mu
lheres de hoje, mas todas àquelas que fizeram histó
ria pelo tempo e pelo mundo afora, constituindo famí
lias e sociedades, lutando por conquistas, defenden
do seus espaços e conquistando uma nova relação
entre homens e mulheres, ficando para trás o tempo
de relações de poder e posse.

Parabéns, mulher! Parabéns, mulher branca,
mulher negra, mulher mulata, mulher índia! Parabéns,
mulher das lavouras, dos canaviais, dos garimpos,
dos campos e das cidades!

Parabéns, mulher mãe, mulher esposa, irmã, fi-
lha!

Mulher qUH está à beira do leito de um filho do
ente, assando o bolo do café da manhã, mulher que
está nas escolas a formar mentes e consciências, a
despertar o encanto da leitura e o prazer da escrita.

Parabéns, mulher que não escreve e que sequer
recebeu instrução formal!

Parabéns, mulher que luta pelo direito à terra,
pelo direito ao emprego, pelo direito à moradia!

Parabéns, mulher que luta contra a miséria, con
tra a fome, contra a violência, maus-tratos, abusos e
discriminação, com muito esforço e desprendimento.

Mulher: luta, força, sensibilidade, intuição, emo
ção, conquista.

Parabéns, mulher! Você tem nas mãos o poder
da vida!

O SR. DR. HELENO (PSDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr-' e Srs. Depu
tados, meus aplausos ao Departamento de Biomédi
ca da UNIGRANRIO, na minha cidade de Duque de
Caxias, que lançou como trote aos calouros que che
garam o Programa Calouro Sangue Bom, em que os
novatos tinham que doar sangue e conseguir um bom
número de pessoas para doação. O que aconteceu foi
o grande sucesso de mais de trezentos doadores. O
trote teve o apoio do Reitor, Prof. Arody de Souza
Herdy, da Fundação HEMORIO e do Hospital da Ae
ronáutica do Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro.

Além da doação de sangue, os alunos assisti
ram a palestras e filmes sobre a importância da doa
ção na ajuda para salvar vidas.

Outras universidades têm seguido o bom exemplo
de Duque de Caxias. Na Universidade de Viçosa, Minas,
os alunos novos também doam sangue. Na Universidade
Federal de Minas Gerais ena Pontifícia Universidade Ca-

tólica, também em Minas, eles recolhem doações
para instituições de caridade e flagelados de enchen
te.

Uma nova atitude para receber o calouro está
acontecendo em muitas universidades.

A bem da verdade, a Faculdade de Viçosa, em Mi
nas, foi urna das primeiras nessa forma de trote doação de
sangue. A campanha já é realizada há quase dez anos.

Este ano, os veteranos de Viçosa pretendem
conseguir uma coleta de 360 bolsas de sangue.

Meus parabéns aos jovens estudantes.
O mesmo não posso dizer das diversas universi

dades do interior de São Paulo, cujos calouros sofrem
humilhações e maus-tratos na recepção.

Em São José dos Campos, cerca de quarenta
calouros, segundo a imprensa, foram humilhados na
quadra de esportes, submetidos a papéis vexatórios.

Otrote do ITA, em São Paulo, também foi ridícu
lo, com humilhações à beira da piscina - numa pisci
na, um ano atrás, foi encontrado morto, ap6s um trote,
o corpo de um calouro, o que até hoje está na memó
ria de todos.

O que se faz necessário é que os senhores rei
tores das universidades entrem com firmeza no pro
blema, proibindo qualquer tipo de manifestação que
caia para a violência, com riscos para a integridade fí
sica.

O trote é bem recebido por todos, desde que
seja em tom de brincadeiras, sem maiores conse
qüências. Ou então com a intenção humanitária,
como fizeram os estudantes da Universidade de Du
que de Caxias e da cidade de Viçosa, Minas, ou até
mesmo o bom exemplo da PUC Minas, que formou
um grupo de oração formado por calouros orientados
por um professor e lançou o Programa Trote Solidário
nas salas de aulas. Os calouros recebem caixas de
papelão e percorrem a cidade a procura de donativos.

Gostei das declarações do Ministro Paulo Rena
to de Souza, que aconselha os reitores e diretoras
das universidades públicas e privadas a fiscalizarem
os trotes para evitar os atos de violência.

Também o Presidente Fernando Henrique de
fendeu um programa que tenha como objetivo princi
pal paz na escola.

Vamos copiar as boas iniciativas. Não é por ser
a minha cidade de Duque de Caxias, mas a
UNIGRANRIO deu um bom exemplo, como também a
Universidade de Viçosa.

Dirigir os jovens para as boas ações é um dever
de todos nós, principalmente dos pais e educadores.
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Parabéns às universidades que fazem do trote
um bem para os mais carentes.

Era o que eu tinha a dizer.

Obrigado. _

e SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Esta
Presidência solicita aos Srs. Parlamentares que ve
nham ao plenário. Vamos iniciar a Ordem do Dia.

e SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Geraldo Simões.

e SR. GERALDO SIMÕES (PT - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, no dia 23 de fevereiro do corrente, o jornal
Gazeta Mercantil publicou artigo de minha autoria
com o Deputado José Dirceu, Presidente nacional do
PT, intitulado "Política agrícola para conter a migra
ção", que naquela data solicitei que constasse dos
Anais desta Casa.

Em nosso artigo, o ilustre Deputado José Dirceu
e eu comentávamos que a articulação entre prefeitos
e governadores é fundamental para que a União in
vista na agricultura familiar e implemente uma política
agrícola que reverta o fluxo migratório do campo para
as áreas urbanas.

Com efeito, dissemos, a ausência de política
agrícola sensata por parte da União tem deixado pre
feitos e governadores reféns da necessidade de dar
suporte ao imenso fluxo migratório dos deserdados
do campo.

Sr. Presidente, de acordo com estudos de técni
cos ligados ao Governo, de 8 milhões a 13 milhões de
nordestinos já estão com os pés nas estradas para
migrar para os centros urbanos, para trabalhar ou
mendigar o pâo nas cidades.

Nobres pares, a tragédia social em nosso País
não tem mais limites, é estarrecedor, mas é preciso
que todos saibam que em muitas cidades nordestinas
existe a denominada '1eira do R$1,99", onde meninas
a partir de 1Oanos de idade se prostituem a um preço
que varia entre 1 a 2 reais.

Feira do R$1,99!

O que ainda falta acontecer às nossas crian
ças?

A que grau de monstruosidade ainda teremos
que descer para suportar tamanha ignomínia?

Com efeito, a especulação e os bancos vão mui
to bem, obrigado.

Agora, com grande desfaçatez, o Governo deseja
comemorar os quinhentos anos do Brasil. Esta festa é
mais uma farsa que precisa ser desmascarada.

Mas, Sr. Presidente, no dia de ontem, a Gazeta
Mercantil publicou matéria intitulada "Conselho Fe
deral vai fomentar agricultura familiar ", em que o Mi
nistro Raul Jungmann afirma que o objetivo do Gover
no é melhorar a qualidade de vida no interior do País e
que o Governo dará uma nova ênfase para a política
de apoio à agricultura familiar, incluindo na discussão
municípios, Bstados, assentados e a sociedade civil.

Sr. Presidente, a julgar pelo histórico desse Go
verno, de minha parte eu gostaria de declarar que só
acredito vendo.

A propósito, a bancada do PT iniciou ontem uma
vigília no plenário da Câmara, disposta a obstruir to
das as votações do Congresso Nacional, para que o
Governo envie proposta para renegociação das dívi
das dos pequenos agricultores.

Proposta essa que, aliás, o Governo já havia se
comprometido de enviar ao Legislativo em janeiro do
corrente ano.

O Governo precisa sair do discurso, do samba
de uma nota só da estabilidade da moeda e socorrer
nossas crianças, a agricultura familiar e toda essa
multidão de seres humanos excluídos e flagelados.

Para encerrar, Sras. e Srs. Parlamentares, eu
gostaria de dizer ao Exmo. Sr. Presidente da Repúbli
ca que eu responsabilizo o seu Governo pela situação
de penúria do nosso povo, mas sobretudo eu respon
sabilizo seu Governo pelas feiras do R$1,99, onde
nossas crianças se prostituem para comer um peda
ço de pão.

Era o que tinha a dizer.

e SR" PAULO FEIJÓ (Bloco/PSDB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a concepção do modelo de privatiza
ções do Brasil nasceu da necessidade, premente, de
se rever o tamanho do Estado nacional, em face das
limitações no cumprimento das demandas existentes,
liberando esforços para investimentos em áreas, prin
cipalmente, de cunho social. Tem sido o Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso extrema
mente competente nesta busca da desestatização,
com os resultados podendo ser facilmente observa
dos n') campo da melhoria dos serviços prestados.

Entretanto, Sr. Presidente, faço uso desta tribu
na para reiterar a minha postura de repúdio ao pro
cesso que envolve a concessão de ramais da antiga
RFFSA (Hede Ferroviária Federal) para a iniciativa
privada. Tenho-me posicionado, nesta egrégia Casa
de leis, em inúmeras oportunidades, contra a forma
absurda como o segmento ferroviário tem sido suca
teado, com sua importância macroeconômica e mes-
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mo social, minimizado pela inépcia e incompetência
de concessionários.

Considero um total absurdo ainda, Sr. Presiden
te, o processo da extinção da RFFSA, em face do
desmonte da estrutura ferroviária nacional. Por isso é
que acolho, com bons olhos, as sugestões a este par
lamentar apresentadas por instituições que mantêm
esta consciência da importância da RFFSA, referin
do-me, neste caso, ao Instituto Superior de Estudos
Ferroviários - ISEFER, à Universidade Metodista de
Piracicaba e ao Movimento de Preservação Ferroviá
ria- MPF.

A exemplo de outras entidades ligadas ao seg
mento, a Universidade de Piracicaba e o Isefer consi
deram como temerária a liquidação da RFFSA, sem
que se observe a necessidade de manter o patrimô
nio cultural, decorrente das atividades ferroviárias.
Estamos de comum acordo neste aspecto e pensa
mos ser plenamente viável, no processo burocrático
de extinção da RFFSA, a adoção de medidas que pre
servem o valor histórico, cultural e turístico, vincula
dos às antigas estradas de ferro.

Chega a ser criminoso, sob o ponto de vista do
mau aproveitamento dos recursos públicos existen
tes, o desprezo ao rico potencial turístico focado no
legado ferroviário, em estações de passageiros, patri
mônio arquitetônico indiscutível, algumas com cente
nas de anos. Este valioso acervo não pode continuar
a ser seguidamEmte depreciado, e não entendo como
o Governo Federal admite isto, na função de poder
concedente.

Este imenso e vasto conjunto de pontos turísti
cos, que podem ser viavelmente revitalizados, com
transporte de passageiros, não se constitui patrimô
nio alienável da espécie que pode ou deve se desta
car. O valor histórico das ferrovias brasileiras deve ser
um ponto a ser levado em consideração pelo Governo
Federal, no momento em que este leva a cabo a liqui
dação da RFFSA.

Como parlamentar eleito pelo norte, noroeste e
centro-norte fluminense, regiões que contam com
ampla rede ferroviária, não admitirei, sob hipótese al
guma, que o processo de liquidação da RFFSA impli
que danos ao patrimônio público, e que tire da Nação
uma riqueza deste porte, desta importância.

Acatando sugestão apresentada pelo Movimen
to de Preservação Ferroviária, pretendo fazer chegar
ao Ministro dos Transportes, Sr. Eliseu Padilha, solici
tação para que permita a cessão dos referidos bens,
mediante comodato ou doação, para entidades que
possam preservá-los, oferecendo-lhes o acesso aos

segmentos da população interessados na memória e
na cultura ferroviária.

Estamos ainda encaminhando este pleito ao Mi
nistro Alcides Tápias, Presidente do Conselho Nacio
nal de Desestatização, no sentido de que a liqüidante
RFFSA ceda os bens referidos a empresas públicas
do setor de transportes (CBTU, Flumitrens, entre ou
tras), a entidade de caráter preservacionista do patri
mônio histórico, ou a universidades e institutos de
pesquisa, ou a prefeituras municipais interessadas,
por meio de convênios, mediante comodato ou outro
instrumento análogo.

No término deste meu discurso, qU9ro reiterar
meu compromisso com a defesa intran'";igente da ati
vidade ferroviária, por considerá-Ia umas das mais
importantes em termos estratégicos para alavancar o
processo de desenvolvimento do País, tornando-o
mais competitivo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT - RO. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, na última segunda-feira, nesta tribu
na, fiz um pequeno registro referente à atuação do
Governador de Rondônia com relação à demissão de
servidores públicos e à falta de atenção com o setor
produtivo.

Fui informado pelos dirigentes do Sindicato das
Micro e Pequenas Empresas Rondonienses do desa
pontamento da categoria com o Governo do Estado.

Este desapontamento cresceu ainda mais a
partir do momento que o Governador deixou de pres
tigiar nossa pequena indústria, adquirindo 53 mil car
teiras escolares do Estado do Paraná.

O Sindicato das Micro e Pequenas Indústrias in
formou que cada metro cúbico de madeira extraída,
serrada e transformada em móvel, gera onze empre
gos diretos, sendo que com um metro cúbico de ma
deira é possível fazer 22 carteiras.

Com estas informações, o próprio Sindicato das
Micro e Pequenas Indústrias chegou à conclusão de
que a confecção de 53 mil carteiras pode gerar mais
de 21 mil empregos diretos e indiretos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a partir
deste modesto relato é possível chegar à conclusão
de que o Governo de Rondônia, a bem da verdade,
está gerando emprego fora dp Estado, enquanto de
mite 9.600 servidores estaduais de forma irresponsá
vel, podendo, com este ato Jiolento, levar nosso co
mércio ao caos total.

O atual Governador ainda na campanha eleito
ral de 1998 fez compromisso com os servidores públi-
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cos e os empresários rondonienses, dizendo que es
tes segmentos receberiam uma atenção especial.

Os servidores públicos tiveram como atenção
especial a demissão de 9.600 companheiros, além do
achatamento salarial.

O setor produtivo passou a contar com uma fis
calização rígida, incluindo um aparato policial soma
do com apoio incondicional do Ministério Público. Não
estou defendendo sonegadores, mas não posso dei
xar de cobrar o diálogo prometido pelo Governador
José Bianco entre o Estado e os empresários.

O povo rondoniense está indignado com a con
duta do Governo rondoniense, que utilizou um discur
so para se eleger e depois de eleito colocou em práti
ca outro discurso.

Para concluir este modesto pronunciamento,
quero deixar registrado que lamento a conduta adota
do pelo Governador José Bianco, após as últimas ele
ições.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.

O SR. DR. EVILÁSIO (Bloco/PSB - SP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, os fatos recentemente trazidos a público
pela Sra. Nicéa Pitta confirmam, uma vez mais, a
existência de uma situação de crise institucional na ci
dade de São Paulo, cuja administração está subordi
nada aos interesses de quadrilhas empenhadas em
se apropriar dos recursos públicos, causando prejuí
zos incomensuráveis para a vida da população. A cor
rupção se dissemina por todos os setores do Governo
Municipal, desnudando-se um quadro no qual práti
cas delituosas levadas a efeito pelas mais significati
vas autoridades revelam um padrão sistemático e es
truturado.

Sr. Presidente, diante da gravidade dessa situa
ção, venho à esta tribuna, externar que a posição do
Partido Socialista Brasileiro, do qual sou membro, é
pelo imediato afastamento do Prefeito Celso Pitta,
cujo Gabinete, por práticas abusivas e omissivas, é o
verdadeiro centro articulador de esquemas de rapina
gem que contam com a participação de Vereadores,
secretários e funcionários da administração. () afasta
mento daquele senhor tem que ser o elemento simbó
lico e catártico do proc~sso de investigação que, ne
cessariamente, deve envolver toda a administração,
pois acreditamos que o compromisso com o interesse
público é o que deve reger a atuação das lideranças
responsáveis da cidade e do País e torna obrigatória
a ação articulada e unitária de todos os segmentos

empenhados em evitar que persista este cenário de
completo descalabro.

Entendemos que nesta hora dramática da histó
ria administrativa da cidade de São Paulo não pode
haver espaço para ações que compreendam a ex
pressão diferenciada e exclusiva de interesses parti
dários e particulares, políticos e eleitorais, que, por
mais legítimos que sejam, não contribuem para viabi
lizar a corrente de solidariedade que se faz imprescin
dível formar em prol da salvação da cidade de São
Paulo.

É importante salientar, Srs. Deputados, que
para o completo conhecimento dos fatos e apuração
das responsabilidades, as forças e entidades políti
cas e sociais devem considerar um conjunto de medi
das, nas esferas legislativa e judiciária, entre as quais
podem ser mencionadas a instalação de Comissão
Parlamentar de Inquérito na Câmara Municipal, a ins
tauração de processo de impeachment contra o Pre
feito e a propositura de representação ao Tribunal de
Justiça do Estado, objetivando com isso, a interven
ção no Município de São Paulo, sendo essencial, em
relação aos procedimentos que devem se desenvol
ver no âmbito do Poder Legislativo, o prévio afasta
mento dos parlamentares associados às denúncias
de corrupção.

Para finalizar, Sr. Presidente, quero ressaltar
que, independente da formulação das iniciativas no
plano institucional aqui elencadas, e até mesmo para
reforçá-Ias, é fundamental que a sociedade, vítima
deste estado de coisas na administração paulistana,
manifeste rruidosamente seu inconformismo, sendo
tarefa da cidadania a urgente mobilização da popula
ção para a regeneração da vida política e administra
tiva da cidade de São Paulo.

Era este o meu pronunciamento, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

O SR. SÉRGIO CARVALHO (Bloco/PSDB 
RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a febre aftosa é ainda um gra
ve problema para a produção pecuária do Estado de
Rondônia, onde hoje temos um dos maiores índices
per capita de gado do País: são mais de 6 milhões e
meio de cabeças de gado para pouco mais de 1 mi
lhão de habitantes. Por isso, devemos saudar como
muito importante o encontro realizado na semana
passada, na cidade de Ji-Paraná, quando mais de
200 pessoas participaram dos debates que visaram,
antes de tudo, criar o chamado Pacto de Ji-Paraná,
onde todos os segmentos envolvidos no problema te
rão sua parte a cumprir, objetivando acabar definitiva-
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mente com a febre aftosa em Rondônia ainda neste
ano.

A reunião, considerada um passo importante
para a luta contra a doença, faz parte de um cronogra
ma de ação do próprio Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, envolvendo ainda o Governo do Esta
do, Fundo Emergencial de Combate à Febre Aftosa 
FEFA e a Agência de Defesa Sanitária Agrossilvopas
toril- IDARON. Destaca-se ainda a participação im
portante da Associação dos Criadores de Rondônia
ACER, presidida pelo jovem empresário Maurício Tei
xeira, e várias outras entidades representativas do
setor privado. Além das autoridades representantes
dos Governos Federal e Estadual, participaram do
histórico encontro pecuaristas, prefeitos, represen
tantes das indüstrias frigoríficas, técnicos e represen
tantes de vários outros segmentos da nossa socieda
de.

Todo este esforço, Sr. Presidente, visa acabar
definitivamente com a febre aftosa em nosso Estado.
É importante, portanto, que cada um cumpra a sua
parte. É vital que o Governo do Estado de Rondônia
realmente cumpra o que foi decidido na cidade de
Ji-Paraná, no pacto contra a doença. Ao Governo
Estadual caberá contratar e treinar médicos veteri
nários; concluir o cadastramento de todos os imóveis
rurais, com respectivos rebanhos; implantar escritó
rios do Idaron nos 52 municípios do Estado e várias
outras providências. Todo o programa de combate
efetivo à aftosa só terá resultados concretos e práti
cos se o Governo de Rondônia, finalmente, cumprir
a sua parte no programa estipulado, já que os repre
sentantes da iniciativa privada e do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento estão cumprindo a
sua.

Portanto, Sr. Presidente, temos que homena
gear todos os envolvidos no projeto de erradicação
da febre aftosa no Estado, principalmente os em
presários e lideranças do setor, que saíram do en
contro da cidade de Ji-Paraná com a determinação
de acabar definitivamente com esta doença, que
está impedindo que o setor da pecuária do nosso
Estado cresça e possa manter uma comercializa
ção normal, tanto com os demais estados como em
termos de exportação dos nossos produtos. Trans
formar Rondônia em região de risco médio para a
aftosa deve ser prioridade número um para todos os
que fazem parte deste importante segmento da
nossa economia.

Era o que tinha a comentar.

Muito obrigado.

o SR. AIRTON DIPP (PDr - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, gostaria de registrar nesta tribuna que a Mo
bilização Nacional das Mulheres Trabalhadoras Rura
is, organizada pela Articulação Nacional das Mulhe
res Trabalhadoras Rurais, está reunindo cerca de 5
mil mulheres trabalhadoras rurais em Brasília entre os
dias 13 e 17 deste mês.

Essas mulheres estão vindo a Brasília para se
manifestar a respeito de assuntos que são de funda
mentai importância, como o fortalecimento da previ
dência pública e universal, da saúde pública e da polí
tica agrícola e agrária do País.

Participam dessa mobilização jovens sem-terra,
pequenas agricultoras, pescadoras, quebradeiras de
coco, índias, negras, descendentes de imigrantes eu
ropeus pobres de 23 estados do País.

Essas trabalhadoras rurais vêm se posicionar
contra o neoliberalismo que arruinou 942 mil estabe
lecimentos agrícolas nos últimos dez anos, sendo
responsável pelo desaparecimento de 450 mil peque
nas propriedades rurais, quando ocorreu a elimina
ção de quase 3 milhões de empregos no campo.

Essas mulheres também lutam para melhorar o
acesso à educação no meio rural, onde cerca de 6,5
milhões de agricultoras brasileiras são analfabetas.

A decisão dessas trabalhadoras de virem a Bra
sília, deixando em casa seus esposos, filhos, trabalho,
significa um importante marco na busca da construção
de melhores condições de vida e de trabalho para elas,
que na sua labuta cotidiana e anônima laboram, junta
mente com seus esposos e filhos, para construir um
País mais justo e digno, não só para seus familiares,
mas para todos os homens e mulheres.

Dessa forma, gostaria de deixar registrado o
nosso apoio a essa importante mobilização que acon
tece esta semana em Brasília.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Airton Dipp,
o Sr. Ubiratan Aguiar, tE Secretário, deixa a
cadeíra da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Marçal Filho, § 29 do artigo 18 do Regi
mento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra ao Deputado Juq~nha.

O SR. JUQUINHA (Bloco/PSDB - GO. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, além das recentes medidas adotadas
pelo Governo Estadual, de E:stímulo à agroindústria e
à pecuária goiana, mais uma boa notícia foi anuncia-
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da esta semana em Goiás. O movimento da atual sa
fra agrícola e da pecuária deve crescer 5,7% em rela
ção ao ano anterior e poderá injetar na economia goi
ana cerca de R$4,3 bilhões este ano, segundo dados
divulgados pela Federação da Agricultura do Estado
de Goiás - FAEG.

Esse desempenho é o maior da história da agro
pecuária do Estado e eleva para 16,8% a participação
do setor no Produto Interno Bruto PIB goiano, que é
estimado em R$24 bilhões. A colheita dos principais
produtos cultivados no Estado arroz, feijão, soja, mi
lho e algodão poderá chegar a 7,8 milhões de tonela
das, representando quase 10% da produção nacio
nal.

Mesmo com um crescimento de apenas 3% em
relação ao ano anterior, a safra goiana de grãos tam
bém deverá ser recorde, mesmo com a queda na pro
dução de arroz, feijão e algodão. Enquanto isso, a
renda do milho deve passar de R$488,2 milhões para
R$6S0,3 milhões este ano. A de soja deve crescer de
R$974,8 milhões para R$1 ,OS bilhão. A renda da pe
cuária deve passar de R$1,8 bilhão para R$2,1 bi
lhões.

Esse resultado positivo significa maior receita
para o Estado e novas oportunidades de trabalho no
campo e nas cidades, em conseqüência do reaqueei
mento da economia goiana. Se levarmos em conta as
medidas de estímulo ao setor que vêm sendo imple
mentadas pelo Governo Marconi Perillo, certamente
a agricultura e a pecuária terão um novo impulso a
partir de agora, contribuindo para aumentar a partici
pação do setor na economia goiana.

O dado negativo é que esse resultado positivo
da agropecuária não se deve ao aumento dos preços
pagos aos produtores, mas à ampliação da produção.
Outro dado que preocupa os produtores é a queda da
renda de diversas culturas, como o arroz e o feijão.

No caso do primeiro produto, o valor bruto da
safra anterior caiu de R$121,5 milhões para R$74,6
milhões na atual safra. A renda com o feijão caiu de
R$197,1 milhões para R$96,7 milhões, com uma re
dução superior a 50%, apesar do crescimento da pro
dução em 10,5%.

A queda na renda desses produtos mostra a ne
cessidade de políticas agrícolas mais realistas e vol
tadas para a valorização do produtor e fortalecimento
da agropecuária nacional. Os produtores não podem
continuar a mercê das incertezas do mercado e das
freqüentes mudanças na política econômica. Afinal,
eles precisam de um mínimo de segurança para tocar

a produção com a certeza de poder contar com pre
ços justos na hora de comercializar sua safra.

Consc:iente da importância desse setor para o
crescimento da economia e o próprio desempenho da
balança comercial, o Governo Federal vem adotando
uma série de medidas no sentido de apoiar e fortale
cer a agropecuária. O objetivo é estimular o aumento
consistente da produção agrícola, o que, segundo o
próprio Governo, só ocorrerá com novas alternativas
de financiamento e com o aumento de renda no cam
po.

Só agora o Governo percebeu que apenas com
créditos oficiais isso não seria possível. Por isso, mo
dificou os instrumentos de financiamento como a Cé
dula do Pmdutor Rural (CPR), que antes só era nego
ciada mediante a entrega de mercadorias e agora,
com a criação da CPR financeira, permitirá sua nego
ciação com investidores internos e externos e até
com os fundos de pensão, ampliando significativa
mente as fontes de financiamento no campo.

A revisão da legislação sobre a armazenagem
de grãos permitirá que os proprietários de silos tam
bém pOSSElm comercializar produtos agrícolas, entre
tanto, serÉl mais rigorosa sobre a responsabilidade
dessas empresas visando evitar os desvios de mer
cadorias ou práticas lesivas aos cofres públicos. Ou
tra mudança importante inclui as operações com hi
poteca de imóveis. A partir de agora, uma garantia hi
potecária poderá ser usada em mais de uma opera
ção de crédito agrícola, o que poderá simplificar a
concessão de novos financiamentos aos produtores
rurais.

Com essas medidas o Governo espera um mai
or incremento da produção agrícola, além da geração
de pelo menos 4 milhões de novos empregos no cam
po, e viabilizar outros de seus projetos, que é apostar
no desempenho da agricultura para alcançar a meta
de exportar US$100 bilhões até 2002. Exportando
hoje apenas metade dessa meta, o setor agrícola é
responsável por cerca do US$20 bilhões, algo em tor
no de 40% das vendas para o mercado externo.

Pela sua vocação agropecuária, Estados como
Goiás devem estar entre as prioridades dessa nova
política a~lrícola. À medida que receber o devido apo
io e estímulo, o Estado certamente dará pronta res
posta aos investimentos no campo e à convocação do
Governo no esforço conjunto para aumentar a produ
ção agrícola.

Muito obrigado.

O SR. UBIRATAN AGUIAR (Bloco/PSDB - CE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
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Sras. e Srs. Deputados, um dos editoriais do jornal
Folha de S.Paulo do dia 14 de março, intitulado "Co
ronelismo Financeiro", traz crítica às taxas cobradas
pelos bancos de desenvolvimento, como o Banco do
Nordeste (BNB) e o Banco da Amazônia (BASA), na
administração dos Fundos Constitucionais de Finan
ciamento das regiões Norte, Nordeste e Cen
tro-Oeste. Afirma, inclusive, que elas seriam um sub
sídio de todo o País para a manutenção de formas ar
caicas de dominação.

A taxa de administração cobrada por esses ban
cos não é determinada arbitrariamente. A Constitui
ção Federal é que dispõe serem esses bancos os res
ponsáveis pela administração dos recursos dos Fun
dos Constitucionais de Financiamento. Por outro lado,
é a Lei nº 7.82i', de 1989, com a redação dada pela
Lei nº 9.126, de 1995, que determina o percentual de
3% para a taxa de administração. Pode parecer muito,
mas recentemente a Gazeta Mercantil realizou pes
quisa comparativa das taxas de administração de to
dos os fundos, tanto os constitucionais quanto os de
aplicações financeiras, a qual demonstrou que elas
variavam de 3% a 15%. Na verdade, a taxa cobrada
pelos bancos de desenvolvimento é a menor entre to
das as instituições financeiras.

Apesar de a taxa de administração ser a mais
baixa, os bancos de desenvolvimento possuem pecu
liaridades que os diferem muito dos bancos adminis
tradores de fundos de aplicações financeiras. Os ban
cos de desenvolvimento têm a obrigação constitucio
nal de conceder empréstimos dentro da política deter
minada pelos fundos constitucionais, assumindo o
risco operacional dos empréstimos. Assim, se o toma
dor do empréstimo tornar-se inadimplente, é o banco
que terá de ressarcir o fundo constitucional respecti
vo. E mais, Sr. Presidente, o Banco do Nordeste e falo
dele porque investe na região a que pertenço é obri
gado a aplicar 50% dos recursos do fundo que admi
nistra no semi-árido nordestino.

Já os bancos que administram os fundos de
aplicações financeiras não têm a obrigação de res
sarcir o cliente caso o fundo dê prejuízo. Além disso,
não têm de selec:ionar os clientes que querem investir
em um fundo financeiro, ao contrário dos bancos de
desenvolvimento, que realizam tarefas visando mino
rar os riscos e tornar mais eficazes os financiamentos
como, por exemplo, no caso do Banco do Nordeste, o
trabalho realizado pelo Agente de Desenvolvimento e
pelo programa Farol de Desenvolvimento.

O Agente de Desenvolvimento é um funcionário
que serve como agência bancária itinerante, respon-

sável, em média, por quatro municípios, onde discute
com a sociedade formas de promoção do desenvolvi
mento local. Hoje, o Banco do Nordeste conta com
550 desses profissionais. Já o Farol de Desenvolvi
mento é um fórum em que a população reúne-se com
agentes técnicos do banco para discutir as vocações
do Município e, posteriormente, a implementação de
projetos que gerem divisas e empregos.

O Banco do Nordeste atua em 1.955 Municípios
da região e também do semi-árido de Minas Gerais e
do Espírito Santo, sendo que 95% deles encon
tram-se no semi-árido. Segundo dados do Banco
Central, de dezembro de 1999, o BNB é responsável
por 77,7% dos financiamentos bancários concedidos
na região Nordeste. E, ao contrário do que se imagi
na, o banco, que já contou com 8.100 funcionários,
hoje possui um quadro de pessoal enxuto de apenas
3.800 empregados para realizar todas as tarefas a
que me referi.

O que fica claro, Sr. Presidente, é que os bancos
que administram os fundos constitucionais são efeti
vamente agentes de desenvolvimento. Todo o seu tra
balho é fiscalizado pelo Congresso Nacional, pelo Tri
bunal de Contas da União, pela Sudene e pela Su
dam, a que os bancos têm de prestar contas. O que
não se pode é, a pretexto de fazer uma crítica às ta
xas de administração cobradas por esses bancos
que, como comprovei, são as mais baixas do merca
do, querer, de alguma forma, reduzir o alcance e a im
portância que têm os Fundos Constitucionais de Fi
nanciamento das regiões Norte, Nordeste e Cen
tro-Oeste e os bancos que os administram, na promo
ção do desenvolvimento econômico e social e na re
dução das desigualdades inter-regionais.

Era o que tinha dizer, Sr. Presidente.

O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Pronuncia
o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o relacionamento respeitoso entre represen
tantes de diferentes ideologias constitui a alma das
democracias e é uma das grandes conquistas do
mundo civilizado. Lamentavelmente, nem todos os
detentores de um mandato popular em nosso País
têm-se conduzido com a dignidade e o equilíbrio ne
cessários para o adequado exercício de um cargo pú
blico eletivo, missão que sempre implica o difícil con
vívio com as diferenças.

No início de fevereiro, o Vereador do Município
paranaense de Paranaguá, Edson Pedro da Veiga,
representante do nosso partido, o PPS, na Câmara
Municipal daquela cidade, for até a Prefeitura acom
panhado de outros três Vereâdores, Edison Kersten,
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Alceu Chaves e Ogarito Unhares, para protocolar um
ofício reivindicando a prorrogação do prazo de paga
mento do (PTU.

Este simples ato, realizado em observância a to
das as normas legais e institucionais do Município,
acabou desencadeando uma violenta e grotesca rea
ção por parte do chefe do Poder Executivo local.

Ao encontrar os Vereadores dentro do prédio da
Prefeitura, o Prefeito de Paranaguá passou a exigir,
aos gritos, que eles saíssem. Foi, então, lembrado
pelo Vereador Edson Pedro da Veiga de que aquele
era um espaço público. Como única resposta, o chefe
do Executivo, cercado por seguranças e por integran
tes da Guarda Municipal, desferiu-lhe um potente
soco no ouvido.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este tris
te episódio enseja algumas reflexões sobre as rela
ções entre a formação moral do indivíduo e o exercí
cio de um mandato popular. A função pública exige
daqueles que a exercem uma clara percepção do po
der que emana das urnas como delegação popular,
que deve ser exercida em absoluto respeito a ordem
jurídica e institucional do País.

Não era outra coisa que o Vereador Edson Pe
dro da Veiga estava fazendo, ao protocolar uma solici
tação para a prorrogação do prazo de pagamento do
IPTU. Há um descontentamento geral em Paranaguá
com o abusivo encarecimento do IPTU, além de au
mentos generalizados de preços em setores essenci
ais para a população, como transportes coletivos e
água.

Os Vere:adores Edson Pedro da Veiga, Alceu
Chaves, Ogarito Unhares e Edison Kersten estavam
tão-somente cumprindo suas obrigações como repre
sentantes da população, ao levarem à Prefeitura o pe
dido de prorrogação do prazo de pagamento do IPTU
e outras propostas sobre o assunto.

Lamentavelmente, o Prefeito de Paranaguá não
soube conduzir-se de maneira minimamente civiliza
da, valendo-se de covarde e traiçoeira agressão física
ao invés de utilizar argumentos e a enorme variedade
de instrumentos legais de que, como chefe do Execu
tivo, dispõe para bem administrar o Município.

Como membro da bancada do PPS, partido que
sempre concebeu a prática política como expressão
dos mais nobres ideais éticos e civilizatórios, cau
sa-me enorme indignação constatar que o crivo das
urnas ainda permite a eleição de cidadãos completa
mente despreparados para o exercício de um manda
to popular, como o Sr. Prefeito de Paranaguá.

O que nos serve de conforto em tão degradante
episódio é que, a par das providências judiciais já soli
citadas pelos advogados do Vereador agredido, o Sr.
Prefeito de Paranaguá tem sido alvo de intenso repú
dio popular em razão de sua truculência. E caso ouse
candidatar-sH a qualquer outro cargo eletivo no Muni
cípio ou no Estado do Paraná, estou certo de que difi
cilmente será eleito outra vez pelo ordeiro e civilizado
povo paranaense.

Era o que tinha a dizer.

Obrigado.

Durnte o discurso do Sr. Rubens Bue·
no, o Sr. Marçal Filho, § 2!2 do artigo 18 de
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi·
dência, que é ocupada pelo Sr. Ubiratar
Aguiar, tE Secretário.

o SR. LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB 
GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente
Sras. e Srs. Deputados, o Diário da Manhã, jorna
que se edita em Goiânia e é um dos melhores órgãos
de nossa imprensa, está comemorando dois decênio
os de vida a serviço dos mais legftimos interesses de
povo de Goiás. Fundado e dirigido pelo jornalista Ba·
tista Custódio, que se notabiliza pela sua constante
atividade profissional, esse veículo de comunicaçãc
social tem o seu lugar de saliente relevo na história
política, econômica e cultural do meu Estado, eis que,
sem dúvida, é um porta-voz intimorato das liberdades
públicas e um intransigente defensor dos ideais de
mocráticos, que se inserem na tradição de nossa or
dem jurídica e constitucional.

O jornalista Batista Custódio realiza a sua nobre
profissão, sobretudo à frente da orientação que impri
me ao Diário da Manhã, fiel ao sentimento de que a
opinião pública é realmente apanágio de qualquer as
sociação entre homens conscientes da própria con
duta individual e social. Essa delicada missão, dada a
sua complexidade, reveste-se de extraordinária im
portância na construção de uma sociedade democrá
tica justa e fraterna, capaz naturalmente de influir nos
destir.os da. nacionalidade. Para ele, a liberdade de
imprensa, ele acordo com o senso comum, vista em
sua peculiar natureza, como liberdade do cidadão, e
não apenas das empresas jornalísticas, só se justifica
se inserida no quadro das liberdades políticas. Essa
posição foi sempre assumida na clareza dos seus edi
toriais e na ampla divulgação de doutrinas e idéias.

Por iSiSO mesmo, o Diário da Manhã surgiu com
o C?bjetivo precípuo de cumprir um programa de per
manente defesa das liberdades civis, tanto quanto
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possível imparcial e isento, prestando um serviço pú
blico vinculado às mais caras solicitações da comuni·
dade. Ao expressar o seu ponto de vista sobre os fa
tos e sobre os agentes históricos, nada promove no
sentido de tolher a opinião de quantos colaboram em
suas páginas. Assim, é um jornal que muito bem tra·
duz as inquietações do mundo moderno, aberto às
exigências da sociedade, atento ao sofrimento dos
oprimidos e dos marginalizados, combatente na re
pulsa ao conjunto de erros e de falsos princípios mo
rais, vigilante na crítica de garantir à cidadania o ple
no exercício de todos os seus direitos.

Em verdade, nestas duas décadas de existên
cia, o Diário da Manhã tem incluído no seu currículo
de vida os louros de um freqüente desafio à intolerân
cia dos poderosos, à violação aos direitos humanos, à
prática dos vícios administrativos que conduzem à
corrupção na gerência dos negócios comuns, à ten
dência dos que se apropriam de causas justas para
banir a liberdade e calar a opinião pública. Portanto,
por sua tribuna livre se tem feito ouvir a voz dos que
clamam por justiça e lutam por um mundo melhor, na
busca do espírito fraterno que deve existir em toda a
sociedade que se acolhe sob as leis do Estado de Di
reito.

Expresso daqui à equipe que faz o Diário da
Manhã, ao seu diretor e ao pessoal da área redatori
ai, os meus cumprimentos pela data comemorativa
dos seus 20 anos de luta pelas liberdades democráti
cas, histórico evento da imprensa de Goiás que foi ce·
lebrado no último sábado, dia 11 deste mês de março,
em solenidade de que participaram autoridades civis
e representantes de todas as classes do meu Estado.
Registro o fato para que conste dos Anais da Câmara
dos Deputados, como uma homenagem ao jornalista
Batista Custódio e à imprensa de Goiás. Formulo vo
tos para que esse órgão de comunicação social pros
siga na sua caminhada de glória e seja um perma
nente arauto das reivindicações mais urgentes do
povo goiano.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com mui
to júbilo, quero 1ambém registrar, desta tribuna, um
evento dos mais relevantes em nosso atual panorama
social. É que, por iniciativa da família do médico Wal
demiro Cruz, falecido há quinze anos, foi inaugurado
no Residencialltaipu, situado na região sudoeste da
minha cidade, um posto de saúde destinado ao aten
dimento de pessoas carentes e, sobretudo, de crian
ças. Tendo em vista a importância dessa iniciativa o
Governo Municipal alocou duas unidades de saúde

pública, enfermeiras e agentes de saúde para faze
rem ali o atendimento laboratorial e residencial.

O médico Waldemiro Cruz foi um pediatra de re
nome, cearense de nascimento, que exerceu com
muita dignidade a sua profissão em Goiânia. Homem
de generosa índole, tocado por um sentimento de fi
lantropia que a todos encantava, estudioso sempre
atento aos avanços de seu ofício no campo da pedia
tria, ele foi uma das figuras do maior relevo na socie
dade goiana. Seu consultório, bastante movimentado,
era o refúgio quase obrigatório de famílias de~espe

radas que, sem recursos financeiros, batiam à sua
porta em busca de assistência médica para os filhos
doentes. A esse trabalho de benemerênCia ele se en
tregou com ardoroso fervor, assim se tornando um
símbolo de magnanimidade e de excepcionais virtu
des cristãs para a população pobre da capital de Go
iás.

Vindo do Ceará e radicando-se em Goiânia,
logo se casou com a Profa. Tânia Póvoa, musicista de
saliente atuação nos meios universitários e perten
cente à tradicional família do meu Estado. Ela foi dire
tora do Instituto de Artes da Universidade Federal de
Goiás e é pessoa de projeção no mundo acadêmico,
respeitada por sua tradição de cultura e de bom exer
cício no magistério superior. Também está sempre
presente em todos os acontecimentos importantes da
comunidade acadêmica, contribuindo com o seu ta
lento e a sua vocação artística para o brilho de todos
eles.

A viúva e as filhas do casal Waldemiro Cruz e
Tânia Póvoa, lideradas pela bacharela Maria Luíza
Cruz Póvoa, juíza da Segunda Vara de Família de Go
iânia, somando esforços com amigos, constituíram o
posto de saúde do Residencialltaipu, assim desejan
do perpetuar a memória do saudoso médico pediatra,
ainda hoje recordado por quantos o conheceram
como um humanista de alta qualificação cristã no
constante serviço da Medicina. Foi esse gesto inter
pretado como uma valiosa contribuição à campanha
de assistência social aos desfavorecidos da sorte que
habitam um dos mais populosos bairros da minha
querida cidade natal.

Louvando essa iniciativa, que dignifica e honra a
família do médico pediatra Waldemiro Cruz, uma das
mais notáveis figuras humanas que ilustram a história
da Medicina em Goiás, quero destacar tratar-se essa
iniciativa de um belo exemplo, cuja seqüência poderia
ser verificada em outras comunidade. Essa família,
que é herdeira de sentimentos da mais pura excelên
cia cristã, merece sem dúvida o apoio e o aplauso de
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todos os meus compatrícios. Além de perenizar o
nome do saudoso médico, que foi um mestre no seu
ofício de pediatra, essa homenagem à sua memória é
um justo tributo que se presta à sociedade, em nome
do amor e da solidariedade humana.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito
consternado, quero comunicar o falecimento do Pe.
Giovanni Galaverna, ocorrido em Goiânia, onde exer
cia o seu ministério sacerdotal na Paróquia São Paulo
Apóstolo, comunidade católica do Setor Oeste, popu
loso centro urbano de minha cidade natal. Aos 66
anos, italiano de nascimento, mas brasileiro de elei
ção, por longo tempo, cumpriu em Goiás os seus de
veres eclesiásticos como um dos membros da Peque
na Obra da Divina Providência, congregação religiosa
fundada pelo beato Luiz Orione.

O Pe. Giovanni Galaverna iniciou a sua ativida
de missionária no Brasil há 30 anos, primeiramente
trabalhando na região norte de Goiás, hoje integrante
do Estado do Tocantins e, depois, em Goiânia como
coadjutor da Paróquia São Paulo Apóstolo. Aos seus
cuidados eram entregues ofícios destinados à educa
ção dos jovens, executando um dos programas espe
cíficos da sua ordem e conforme os mandamentos
estabelecidos pela doutrina orionista. Coube-lhe, as
sim, a realização de trabalhos relacionados à evange
lização, catequese e orientação ecumênica de infan
tes e adolescentes da sua área de apostolado, traba
lho que desempenhou com eficiência, dignidade e
exemplar devoção.

Na Paróquia São Paulo Apóstolo, ao lado dos
seus irmãos sacerdotes, Geraldo Dias e Antônio Dal
massa, o extinto bastante contribuiu para a expansão
das atividades assistenciais, visando a proteger os
carentes, ao combate à miséria e à fome, como tam
bém à prestação de serviços médicos e odontológi
cos à população de alguns dos bairros da periferia de
Goiânia. Recentemente, sob a inspiração do breviário
cristão de Luiz Orione, o vigário paroquial inaugurou a
Casa do Idoso, que recebeu o nome do carismático
fundador da comunidade orionita.

Afável, versado em assuntos bíblicos, homem
de muita fé, operário da messe católica, benquisto
pelos seus paroquianos, respeitado pela juventude,
bom pedagogo e perfeitamente identificado com a
modernidade, o Pe. Giovanni Galaverna esteve ardo
rosamente à frente de todos os movimentos de es
sência e objetivos cristãos. Exerceu com plenitude a
sua vocação religiosa, abrindo os talentos da inteli
gência e os impulsos do coração para servir com fide
lidade à Igreja e à Pequena Obra da Divina Providên-

cia. Com essa criteriosa formação sacerdotal colabo
rou com entu8iasmo na tarefa episcopal de Dom Cor
nélio Chizzini, primeiro prelado a presidir a Diocese
de Tocantinópolis. Na cidade de Araguaína seu apos
tolado foi reconhecido com louvores das autoridades
eclesiásticas e fiéis católicos.

Ao fazer este breve registro da morte do sacer
dote orionita em Goiânia, externo os meus senti·
mentos de pesar aos seus confrades religiosos que,
com muito fervor missionário, fazem, o bem sempre,
o bem a todos, e mal a ninguém. Na minha cidade
posso aqui declarar com exatidão os discípulos de
Luiz Orione, obedecendo ao ensino do fundador da
sua comunidade, preenchem de caridade os sulcos
que dividem os homens cheios de ódio e de egoís
mo. O Pe. Giovanni Galaverna cumpriu a sua missão
sacerdotal e, tanto na Itália quanto no Brasil, honrou
o compromisso assumido com a Igreja e, sobretudo,
com a juventude de Goiás e do Estado do Tocantins.
Que Deus o tenha em boa paz na eternidade do pa
raíso, para onde certamente foi destinado pelos
seus bons predicados de homem justo, fraterno, se
reno, leal e fiel ao Evangelho.

O SR. MARCELO BARBIERI (Bloco/PMDB 
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ocupo hoje esta tribuna para
manifestar-me sobre Comércio Eletrônico, pois en
tendo que sua regulamentação deve garantir aspec
tos econômicos e sociais.

Apesar de o Brasil possuir o maior número de
usuários da rede mundial de computadores da Améri
ca Latina, não temos ainda definida uma legislação
específica para regulamentar as transações realiza
das por meio do comércio eletrônico. Aliás, este as
sunto foi tema de recente debate promovido pela
OEA (Organização dos Estados Americanos), no
qual constatou-se que apenas alguns países da Amé
rica Latina regulamentaram as normas para a opera
ção do comércio eletrônico, com o objetivo de asse
gurar garantias tanto para quem vende como quem
compra. Um dos assuntos predominantes durante o
debate foi a constituição de uma legislação para regu
lar o comércio eletrônico, principalmente no que se
refere à criação de certificadoras. entidades com a
responsabilidade de registrar às transações pela rede
de computadores. Sua finalidade é a de proteger os
direitos comerciais, o sigilo do uso do cartão de crédi
to e de dar garantia de que ao pagar, o usuário receba
a mercadoria.

No Brasil existem dois projetos de regulamenta
ção do comércio eletrônico em tramitação na Câmara
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do'S Deputadol; e a inexistência, até o momento, de
propostas por parte do Executivo. Um foi apresentado
pelo Deputado Luciano Pizzatto, mais complexo, es
tabelecendo a validade jurídica do comércio eletrôni
co. O outro, do Deputado Dr. Hélio, cujo conteúdo
visa principalmente à certificação da fatura eletrônica.
Uma Comissão Especial deverá ser constituída na
Câmara dos Deputados, já que o assunto envolve
mais de cinco Comissões Permanentes da Casa,
para começar H analisar a regulamentação do comér
cio eletrônico na retomada dos trabalhos legislativos,
em março desde ano. Só depois da regulamentação
ser aprovada na Comissão Especial é que vai para
votação em plenário. A prioridade da Comissão Espe
cial será a ins1lituição de uma legislação específica,
i::nvolvendo todos os setores interessados, para criar
mecanismo de proteção do comércio eletrônico. Na
pauta de discussões deverão constar também aspec
tos relacionad s à defesa do sistema eletrônico: por
que o Brasil se apresenta como um dos países mais
vulneráveis à a.ção dos hackers? O que poderá invia
bilizar o sistema eletrônico de transações comerciais
pelos computadores?

Como Relator do primeiro projeto que trata da
segurança na Internet, aprovado no âmbito da Co
missão de Ciéncia e Tecnologia, Comunicação e
Informática, da qual sou membro, tenho a convicção
da necessidade de uma legislaçãl) para punir os
cnamados crimes eletrônicos. Inclusive este debate
é feito em todo o mundo, especialmente nos Esta
dos Ui1Idos da América, traduzido pela preocupação
relacionada ao crescente número de transações que
sáo feitas diariamente pela rede de computadores.
Como país da América Latina disparadamente com
o maior numero de usuário da Internet são aproxi
madamente 10 milhões, não temos ainda uma legis
lação, apenas este projeto que está pronto para ser
votado. Ele deve ser agendado para ir a plenário ain
da este ano por ser um assunto que vem ganhando
muita importância econômica e social. É um projeto
voltado para a segurança e a defesa do sistema ele
ttônico, que fali alvo de muitas discussões com os
setores diretamente envolvidos. O Brasil precisa mu
ito da aprovação desta legislação para se inserir no
mercado com um procedimento confiável e altamen
te segur.) para as transações realizadas através do
comércio eletrônico.

Acredito que do debate da Comissão Especial
vá surgir um outro projeto, mais abrangente e aper
feiçoado, dotado da capacidade de assegurar garan
tias aos seus usuários e operadores. O fato de não

possuirmos ainda legislação específica para este
tipo de comércio não tem impedido a elevação do
volume das transações que são realizadas eletroni
camente. Mas quanto mais demoramos para regula
mentá-Ia, as dificuldades irão aumentando na mes
ma proporção, principalmente para o setor varejista
de médio e pequeno porte, impedidos que são do
acesso às tecnologias que visam a garantir maior
confiabilidade ao comércio eletrônico, já que os si~

tes seguros custam muito mais.

Um outro aspecto que considero importante no
debate sobre a regulamentação, é a possibilidade
de o setor varejista disponibilizar seus produtos pela
rede de computadores, sem que aja uma elitização
do comércio eletrônico, em que apenas as grandes
e megacorporações possam concorrer neste merca
do. A regulamentação deste novo procedimento
deve levar em conta a adoção de mecanismo públi
cos, por intermédio das entidades certificadoras,
para facilitar e aumentar a participação das médias
e pequenas empresas. A discussão é fundamental
para vislumbrarmos horizontes do irá ocorrer no co
mércio eletrônico brasileiro, e como a legislação que
se pretende estabelecer vai possibilitar o mais am
plo acesso de todos os setores comerciais.

O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, no dia 8 deste mês comemoramos o Dia
Internacional da Mulher.

Na última metade do século que se encerra, a
pílula anticoncepcional e as democracias começa
ram a preparar a sociedade ocidental para a mulher
do novo milênio, capaz, de fato e de direito, de exer
cer o papel de cabeça do casal, antes reservado
aos homens ao menos no mundo das leis, pois no
mundo real nunca houve dúvidas quanto à equiva
lência de competências entre o homem e a mulher.

Ocorre no Brasil o que ocorreu na Europa e
nos Estados Unidos, durante e após as duas guer
ras mundiais: a ocupação do mercado de trabalho
pela mão-de-obra feminina. Os baixos salários e o
desemprego forçam nosso tradicional machismo a
abandonar a idéia de que lugar de mulher é na cozi
nha. Hoje, apenas o islamismo tem coragem e força
para defender abertamente a segregação das mu
lheres dos empregos mais rentáveis ou prestigiosos.
No mundo ocidental, apenas algumas religiões man
têm-se avessas às mulheres em cargos de lideran
ça.
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Fora do mundo islâmico, entretanto, o lugar da
mulher, hoje em dia, é no mercado de trabalho, aju
dando nas despesas da casa, sustentando o marido
desempregado ou os filhos, filhos esses muitas ve
zes abandonados por homens que são exemplares
no cumprimento do dever bíblico da reprodução,
mas que fogem da mulher grávida como o diabo
foge da cruz.

É verdade que muitas conquistas têm o seu
lado perverso. Apesar de as mulheres hoje terem
conquistado o direito de trabalhar fora, nem por isso
seus companheiros passaram a relativizar o dever
supostamente feminino da administração da vida
doméstica e infantil. Assim, o emprego que poderia
significar emancipação significa, na maior parte das
vezes, uma segunda jornada de trabalho.

A mulher, mesmo acordando mais cedo, pre
parando os meninos para a escola, o café do marido
ou as tarefas da empregada, ainda assim se vê for
çada a exercer uma atividade profissional remunera
da. Ao voltar dessa atividade, permanece ela a res
ponsável pelo jantar e pela louça suja. Essa estória
de "eu lavo e você enxuga" ainda é um modelo alie
nígena na maioria dos lares brasileiros, mesmo na
queles onde o homem não é o único provedor.

Detalhe: com todas essas responsabilidades, a
mulher ainda tem que estar sempre perfumada, sor
ridente e bem disposta. E, por incrível que pareça,
nossas homenageadas conseguem conciliar tudo o
que elas faziam antes com aquilo que antigamente
era tarefa exclusivamente masculina.

A imaginação grega concebeu a sociedade
das amazonas, onde os homens eram usados ape
nas para fins reprodutivos, e depois descartados.
Mas uma sociedade durável composta apenas de
homens é uma monstruosidade ausente de qual
quer mitologia, existente apenas enquanto houver
cerveja e a cozinha ainda estiver transitável. Eis a
triste inferioridade dos homens, que mesmo após a
infância continuam perguntando a uma mulher aon
de estão as meias ou quando sai o jantar.

Reconhecendo as aberrações sexistas que nos
rodeiam, é justo que, no Dia Internacional da Mulher,
esta Casa abra espaço para a apresentação e dis
cussão do problema, que, evidentemente, prejudica
não só as mulheres, mas nós, homens, também.
Cumpre notar que o machismo não é apenas um ins
trumento de dominação masculina; afinal, as mães,
namoradas e esposas têm co-responsabilidades na
construção dessa sociedade onde desconfia-se dos

homens de camisa cor-de-rosa e das mulheres que
dirigem caminhão. Puro preconceito, senhoras e se
nhores, que ainda hoje destina mulheres como Joa
na D'Arc à fogueira da incompreensão masculina.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, desde 1987 os trabalhadores da pesca ten
tam sensibilizar os governos para garantir de algu
ma forma a sobrevivência do pescador artesanal,
tanto nas questões relacionadas com o meio ambi
ente e nas condições de trabalho, quanto na elabo
ração de uma política de pesca voltada para a pes
ca artesanal. Lá se vão 13 anos, enquanto o jogo de
empurra é a única coisa concreta em todo esse pro
cesso.

No final de semana que passou, estive, junta
mente com a Deputada Maria do Carmo, visitando a
região do Baixo Amazonas, no Estado do Pará, e,
reunidos com os diretores das colônias de vários
municípios, tivemos a oportunidade de constatar a
insatisfação da categoria, que afirma ser este um
problema que vem acontecendo há vários anos,
com sérias c:onseqüências para os trabalhadores da
pesca e para a sustentabilidade dos recursos pes
queiros da região. O mais grave é que no período do
defeso os pescadores, além de não pescarem, não
recebem o seguro-desemprego, tendo que se virar
de outra forma para sua sobrevivência e a de sua fa
mília.

De acordo com os depoimentos dos diretores,
os pescadores receberam no primeiro ano de ca
dastro, e durante três anos não mais receberam os
recursos, por questões puramente burocráticas. São
as exigências feitas pelo Governo para que o traba
lhador da pesca receba uma quantia que mal dá
para sua sobrevivência, provocando pilhas de inde
ferimentos no mínimo absurdos.

No ano passado foram cadastrados para rece
ber o seguro-desemprego mais de 3 mil pescadores
na região do Baixo Amazonas. Destes, 50% foram in
deferidos. As razões do indeferimento foram várias, a
maioria pelo período de validade das carteiras emiti
das pelo Ibl3.ma, que não considerou a vida pregres
sa dos pesc;adores nem o período em que foram ca
dastrados na Sudepe, ficando seu cadastramento a
partir da data de emissão da carteira, o que as colô
nias alegam ser uma grande falta de respeito aos
pescadores que já vinham participando e associados
há vários anos nas suas entidades. Outra razão foi
por questões burocráticas no preenchimento dos for-
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mulários, qw:!, vale ressaltar, foram preenchidos por
técnicos do Sine de Belém nas devidas regiões, o
que resultou no indeferimento de mais de 50% dos
processos que poderiam ser resolvidos de forma sim
ples e rápida, pois eram apenas nomes e números
de documentos que foram preenchidos errados.

Outro grave problema que aflige a categoria é
que o Ministério do Trabalho, por meio da Caixa
Econômica Federal, já está emitindo carnês para
restituição dos recursos, que, segundo eles, foram
pagos indevidamente. Porém, é do conhecimento de
todos que este problema é de responsabilidade de
outros setores envolvidos na liberação ou autoriza
ção do seguro-desemprego. Assim, é necessário
que o M,nistério do Trabalho tome medidas justas
para apurar os fatos e não prejudicar centenas de
trabalhadores.

Sr. Presidente, nobres colegas, não é possível
que nossos pescadores fiquem sujeitos a situações
humilhantes por puro descaso do Governo. Estou
solicitando urna audiência com o Ministro do Traba
lho para pedir que seja colocado à disposição da
quelas comunidades pesqueiras técnicos do Minis
tério dispostos a resolver uma situação que há tanto
tempo vem pl'ejudicando nossos trabalhadores.

Era o que tinha a dizer.

O SR. Luís EDUARDO (PDT - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, neste 15 de março, em que o Brasil re
gistra o transcurso do décimo aniversário da posse
do Sr. Fernando Collor de Mello na Presidência da
República e do conseqüente congelamento das fi
nanças do País pela Sra. Zélia Cardoso de Mello
acidente que o Brasil não conseguiu ainda superar,
o Banco Central anuncia, a pretexto de promover re
dução nos juros bancários, a liberação de 3 bilhões
de reais, com os quais pretende reaquecer a debili
tada economia popular.

Com o rebaixamento de 65% para 55% do re
colhimento compulsório sobre os depósitos à vista
dos bancos, espera o Governo permitir um maior
acesso da população ao crédito das instituições fi
nanceiras.

Acontec(:!, Sr. Presidente, que essa medida
ainda levará muito tempo para produzir os efeitos
desejados, até porque s6 vigorará a partir da sua
efetiva implantação. Por melhores que sejam as in
tenções do Governo, na prática tudo permanece
como antes.

Não é preciso ser um expert em economia
para constatar que a tendência é de tornar o País
cada vez mais dependente, conforme ditames do
Fundo Monetário Internacional - FMI. Que o diga a
batalha travada pelos três Poderes, na busca de
uma melhoria salarial de suas respectivas categori
as de integrantes, que não se sabe quando aconte
cerá. Até o salário mínimo, que já não é mínimo,
mas ínfimo, pois, em sã consciência, não se pode
dizer que o teto atual seja suficiente p&ra sustentar
uma família composta de quatro pessoas, está le
vando o Governo a um desespero inadmissível, ao
alegar que qualquer parâmetro em torno de 100 dó
lares levará a Previdência Social à falência.

Se, por um lado, o Governo diz que mantém a
inflação sob controle, por outro a realidade se mos
tra bem diferente, na medida em que o real já não
consegue preservar o poder aquisitivo da população.
E de nada valem medidas paliativas de nenhum
sentido prático, como essas que o Governo anuncia,
pois o efeito recairá sobre cheque especial e opera
ções financeiras a serem contratadas daqui por di
ante. E o povão, eterno sofredor, continuará à mar
gem desses benefícios, limitando-se a ver a carrua
gem passar.

Quando o Governo do Presidente Getúlio Var
gas resolveu estabelecer um salário mínimo para
melhorar a vida do trabalhador, imaginava percentu
ais que pudessem suprir um mínimo das necessida
des relacionadas com alimentação, vestimenta, edu
cação, saúde e habitação. Entretanto, decorrido todo
esse tempo, o ganho mensal de um chefe de família
não dá sequer para atender ao primeiro item, já que
sem este não consegue sobreviver.

Portanto, Sr. Presidente, dizer que um salário
mínimo de 100 dólares vai quebrar a Previdência
Social é falta de argumento. Espero que o Congres
so Nacional mais uma vez cumpra o seu dever, in
terpretando os mais nobres anseios da nacionalidEl
de, conferindo, a partir desse 1Q de maio, um salário
condigno, capaz de nos tirar do acanhamento em
que nos encontramos diante dos povos civilizados,
pois estamos entre os cinco menores salários míni
mos do mundo.

Tenha o trabalhador brasileiro a certeza de que
o por não lhe faltará nesta hora diffcil que a Nação
atravessa.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados.
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o SR. JAQUES WAGNER (PT - BA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, estamos mais uma vez diante de
uma batalha, na qual a Oposição nunca deixou de
se empenhar, a despeito de acabar perdendo para a
maioria submissa ao Executivo. O Governo de Fer
nando Henrique Cardoso, seus Ministros e assesso
res não se preocupam com o pobre e vem impondo
ao povo brasileiro um massacre sem precedentes,
pois seu compromisso é com o FMI, o BIRD, o 810,
enfim, é sempre em benefício ao capital especulati
vo internacional que formulam suas propostas e ad
ministram o País.

Assim, todo ano ouvimos a mesma história:
"Não se pode aumentar o salário mínimo porque vai
quebrar a Previdência e as prefeituras das peque
nas cidades".

Sr. Presidente, nobres colegas, sabemos que
isto não é verdade. Quem quebra prefeituras são
prefeitos corruptos e incompetentes, são as Câma
ras Municipais que referendam o uso indiscriminado
da arrecadação, são os altos salários pagos a uma
elite ligada ao poder.

Quanto à Previdência, que não quebrou com
todo o desvio de verbas procedido ao longo de seus
77 anos, o dia que isso acontecer será devido, além
do rombo que o Tesouro causou, aos grandes sone
gadores, beneficiados por uma administração falha,
que concede anistias e, em lugar de cobrar com efi
ciência de quem está devendo, só pensa em supri
mir benefícios de quem contribuiu.

O Ministro Waldeck Ornélas, que, com a lição
do FMI na ponta da língua, disse à imprensa que
"quem propõe salário mínimo de US$100 está des
sintonizado com o ajuste fiscal", faz brincadeirinha
maldosa, sugerindo aprovação da emenda para ta
xar os servidores inativos, a fim de dar ao Tesouro
dinheim para pagar o salário mínimo dos aposenta
dos e pensionistas.

Por outro lado, coerente com suas intenções já
demonstradas outras vezes, mostra-se disposto a
participar de estudos para a desvinculação do salá
rio mínimo do piso da Previdência.

A equipe econômica de FHC ora ignora o as
sunto, ora diz que só em abril estará pensando nis
so, ora surge com a idéia da cesta básica, mas já dá
um recado: "Haverá dois índices, um para o salário
mínimo e outro (bem menor) para as aposentadori
as e pensões dos que recebem mais que o mínimo".

Os jamais de hoje dão conta da chegada de
representação do FMI para analisar o impacto de
um aumento do salário mínimo que não esteja den
tro dos padrões que aquela entidade considera acei
tável. Toda a massa de excluídos deste País, traba
lhadores, aposentados, pensionistas, funcionários
públicos de menor escalão, muitos percebendo ain
da menos que o mínimo, está com seu destino nas
mãos dos técnicos do FMI, o que nos faz temer
mais uma medida provisória para decretar o "salário
minimex" para o ano 2000.

Queremos mostrar como este Governo, com a
omissão da base governista do Congresso, vem
conseguindo burlar a discussão do salário mínimo: a
Medida Provisória nQ 1.945, edição nQ 49, de 2.3, ini
cialmente 1.415, está até hoje determinando o valor
do salário mínimo de 1Q de maio de 1996 (112 rea
is); a de nQ 1.946, edição nQ 37, de 2.3, inicialmente
1.572, valor do mínimo de 1Q de maio de 1997 (120
reais); a de nQ 1.947, edição nQ 24, de 2.3, inicial
mente 1.656, mínimo de 1Q de maio de 1998 (130
reais); e, finalmente, a de nQ 1.933, edição nQ 11, de
2.3, inicialmente 1.824, vem convalidando o salário
mínimo de 136 reais o menor desde a sua criação
em 1940, o menor do Mercosul e um dos campeões
da parcela excludente do mundo.

O Partido dos Trabalhadores não desiste da sua
luta pela jw,tiça social e redistribuição de renda repre
sentada por um salário mínimo digno, e não aceita a
continuidade de tanto descaso para com a maioria da
população (os trabalhadores e servidores públicos,
os aposentados e pensionistas e os dependentes de
todos aqueles que recebem o "máximo" de "um salá
rio mínimo", os chamados excluídos, que já foram cal
culados em número superior a 100 milhões de brasi
leiros).

Todos os anos, os partidos de Oposição têm le
vado Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) ao
Supremo Tribunal Federal, buscando que o Judiciário
exerça sua função de guardião da Constituição e obri
gue o Executivo a cumpri-Ia, com a instituição de um
salário n,ínimo suficiente para as necessidades bási
cas.

A bancada do PT não abre mão de seus anseios
e espera conseguir aprovar o Projeto de Lei nQ 1, de
1995, do Deputado Paulo Paim, que prevê a elevação
do mínimo para 180 reais, assegura a continuidade
de aumentos anuais para em pouco tempo alcançar o
que a Constituição determina, estendendo o mesmo
percentual a todos os aposentados e pensionistas.
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Defender o salário mínimo é defender a Previ
dência Social pública, o aposentado, o pensionista, o
trabalhador informal, o trabalhador doméstico, algu
mas categorias de trabalhadores da iniciativa privada
e do serviço público e, finalmente, é defender uma
melhor distribuição de renda, que estimulará a indús
tria e o comérc.io.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. ANDRÉ BENASSI (Bloco/PSDB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, há poucos dias o jornal O
Estado de S.Paulo publicou importante artigo do
professor de economia Rogério Furquim Werneck,
pelo qual se demonstra o quanto o Brasil começa a
avançar na forma de discutir e abordar as questões
das contas públicas, uma conquista obtida com o pre
sente processo de reestruturação do País.

Referida matéria destaca a mudança de menta
lidade por parte de governantes, parlamentares, im
prensa e formadores de opinião no trato das diferen
tes propostas relativas a gastos públicos, por exem
plo, a remuneração máxima dos servidores, a fixação
do novo valor do salário mínimo e das pensões e apo
sentadorias da Previdência Social, bem como a ela
boração do Orç.amento da União.

Hoje, Sr. Presidente, nos debates que se travam
a respeito de qualquer item que compõe a despesa
pública, estão sendo consideradas com maior serie
dade e profundidade as preocupações relativas à
existência ou não de recursos e as suas repercus
sões em todo o conjunto do Orçamento.

O País praticou durante décadas um modelo de
administração dos recursos públicos sem observar o
elementar princípio do equilíbrio financei
ro-orçamentário, o que levou a déficits sucessivos e a
crescentes endividamentos, causas principais do au
mento de juros e da explosiva dívida pública interna
dos dias atuais.

A Constituição Federal de 1988, por exemplo,
instituiu novos compromissos aos cofres públicos,
muitos deles para atender a justas reivindicações por
direitos sociais, mas sem estabelecer as devidas e
adequadas fontes de financiamento das respectivas
despesas. Em poucos anos, produziram-se verdadei
ros rombos em determinadas rubricas do Orçamento,
desequilíbrios fiscais gigantescos que exigiam urgen
te tomada de posição de nossas autoridades.

A situação da Previdência Social é apenas um
dos absurdos praticados em nosso País. Outros tan
tos trazem a marca da gastança desenfreada despro-

vida da consciência quanto às limitações de ordem
orçamentária.

Não foram poucas as oportunidades em que se
impuseram à população brasileira os ônus do aumen
to de tributos, para se fazerfrente a esse desequilíbrio
das contas governamentais. Isso sem se falar no mais
injusto e cruel dos impostos, aquele determinado pela
inflação galopante, que recaía principalmente sobre
os salários dos segmentos mais pobres da socieda
de.

O vitorioso combate à inflação, a partir de 1994,
com o advento do real, não teria produziao efeitos
práticos duradouros não fosse a implant&ção do pro
cesso de ajuste fiscal, decididamer ,e perseguido
pelo Governo Federal durante esse período recente
de nossa história.

O ajuste fiscal consiste, portanto, em tratar os
dispêndios públicos com total responsabilidade,
como vem fazendo o Governo Federal e nas condi
ções que ele deseja estabelecer, para serem cumpri
das pelos demais entes da Federação.

Esse, aliás, é o principal objetivo da Lei de Res
ponsabilidade Fiscal, já aprovada nesta Casa e em
tramitação no Senado Federal.

Mas o maior valor do grande esforço que se re
aliza em busca da verdade orçamentária é de cará
ter cultural. Daí, Sr.Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, a nossa imensa tarefa de trabalhar para que a
nova mentalidade que começa a prevalecer no âm
bito federal, graças à firme determinação do Gover
no, seja também marca registrada da atuação de to
dos os Executivos e Legislativos estaduais e munici
pais.

Se houver, em todas as instâncias, absoluta
compatibilidade das propostas de despesas com a
disponibilidade de recursos, o Brasil conseguirá rea
lizar, mais do que o tão necessário ajuste fiscal,
uma verdadeira revolução nos métodos e procedi
mentos da gestão pública, em absoluto benefício do
povo brasileiro.

Trata-se de condição fundamental, inclusive,
para que se possa recuperar a qualidade dos serví
ços públicos prestados à população e o próprio
prestígio de nossas instituições, cuja profunda dete
rioração tem sido a maior razão da descrença e da
desesperança generalizada dos brasileiros.

Dedicarei o meu pronunciamento de amanhã
nesta tribuna, Sr.Presidente, a considerações sobre
denúncias e escândalos que atingem a administra
ção do Município de São Paulo, cujas irregularida-
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des apontadas constituem origem de perdas impres
sionantes sofridas pela população paulistana, além
de refletirem um estilo de conduta típico de alguns
conhecidos políticos brasileiros, que precisa ser de
finitivamente banido dos procedimentos dos homens
públicos de São Paulo e do Brasil.

Muito obrigado.

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venho mais uma vez denun
ciar a poluição de lagos e lagoas no Estado do Rio
de Janeiro aos Poderes Públicos federal, estaduais
e municipais, especialmente aos órgãos que têm a
responsabilidade de fiscalização no que se refere a
esse crime que tanto afeta o nosso Estado e o nos
so povo.

Não adianta deixar o leite derramar para depo
is limpar, a exemplo da Lagoa Rodrigo de Freitas, na
qual o Estado deverá gastar milhões de reais para
minimizar o estrago ecológico sofrido pelo meio am
biente. Temos que cuidar de todas as lagoas dos
nossos municípios antes que virem uma nova Lagoa
Rodrigo de Freitas, principalmente o sistema lacus
tre de Niterói, Maricá, Saquarema, Araruama, São
Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Arraial do Cabo e Búzi
os. Lagos e lagoas dessas localidades são hoje ver
dadeiros depósitos de esgotos, como tantos outros
espalhados pelo Estado, com os mesmos proble
mas.

Não podemos deixar de lembrar da Lagoa de
Maricá, que é um depósito de esgoto a céu aberto,
recebendo o esgoto de todo o Município, uma das
maiores lagoas do Estado, com extensão de todo o
Município até a praia de Ponta Negra.

Sr. Presidente, venho informar que estou apre
sentando à Mesa requerimento de informações ao
Sr. Ministro do Meio Ambiente, a respeito das provi
dências que vêm sendo tomadas para coibir a polui
ção dos lagos e lagoas no Estado do Rio de Janeiro
e do que vem sendo feito para a despoluição das
mesmas.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados.

O SR. ALOíZIO SANTOS (Bloco/PS~B - ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para
felicitar e apoiar o movimento popular dos bairros da
Grande Vitória para a extinção da cobrança de até
213,79% nos telefonemas dentro da região Metropo
litana.

A Agênc:ia Nacional de Telecomunicações 
ANATEL criou um termo chamado área conurbada,
que representa uma aberração jurídica, por permitir
a cobrança de interurbanos, originados ou recebidos
por oito bairros metropolitanos, quando em ligação
telefônica com bairros ou até mesmo ruas próximas.
Dessa forma, um telefonema convencional dentro de
Vila Velha, entre o Bairro Araças e o Bairro Barra do
Jucu, distante apenas 2,5 quilômetros, terá tarifa de
interurbano conurbado. Já em relação a um telefo
nema de Araças para o Bairro Areinha, em Viana,
ou Carapina, na Serra, com mais de vinte quilôme
tros de distância, a cobrança será pelo sistema de
pulso comum.

Estão sendo prejudicados os moradores da
Barra do JUCll, Ponta da Fruta, Manguinhos, Jacara
ípe, Nova Almeida e as sedes de Cariacica, Viana e
Serra. Esse tipo de cobrança gera mais desigualda
des dentro da. Região Metropolitana.

O telefone hoje é uma necessidade, aproxima
as pessoas, 13 não mais luxo, como nos primórdios.
Dentro de urna área urbana é útil ao induzir o de
senvolvimento econômico e a melhoria social.

Até a modernidade do milênio está tendo pro
blemas. Na Barra do Jucu os internautas estão ten
do problemas ao acessar a rede mundial de compu
tadores, porque os principais computadores estão
em Vitória e em Carapina. A ligação da Barra do
Jucu, ou de qualquer outro dos logradouros da
Grande Vitória considerados como pertencentes a
área conurbada, é considerada como interurbano,
cujo usuário pagará 213,79% a mais do que um ou
tro de um bairro vizinho.

Era o que eu tinha a dizer.

O SR. NILTON CAPIXABA (Bloco/PTB - RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Instituto de Pesquisa Eco
nômica Aplicada - Ipea considera, baseado nos da
dos da última contagem da população brasileira, em
1996, que as grandes metrópoles, como São Paulo,
estão cada vez mais fechadas para os migrantes.
Essas pessoas estariam buscando novas formas de
sobrevivência, ou nos seus locais de origem ou em
novas frentes, como a região Norte do País.

Há um dado numérico que comprova a tendên
cia: a região Norte recebeu proporcionalmente, en
tre 1980 e 1996, o maior número de migrantes, 3,6
milhões, de todo o País. Há vinte anos, migravam
para a região menos de 2,2 milhões de pessoas por
ano.
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A explicação dada pelo Ipea está baseada em
dois argumentos: primeiro, a busca de novas fron
teiras agrícolas; e, segundo, a febre do garimpo. Os
Estados que mais cresceram foram Rondônia e
Pará. Já o desinteresse pelos grandes centros é ex
plicado pela crise econômica, que restringiu o mer
cado de trabalho também nas regiões mais indus
trializadas.

A falta de oferta de emprego e a boa qualidade
de vida teriam transferido o fluxo migratório para as
regiões menos populosas. O Ipea previu que no ano
2000 haverá Ulma reorganização natural da distribui
ção populacional. Pela tese defendida pelo Ipea, os
migrantes tenderão a ocupar municípios com menos
de 20 mil habitantes.

A previsão desse instituto está sendo confir
mada. No caso de Rondônia, isso será desastroso,
pois as cidades de 20 mil habitantes, e até as de
100 mil habitantes, são muito jovens e sem a in
fra-estrutura de serviços sem serviços de água tra
tada, sem esgotos, sem coleta de lixo, sem hospitais
e casas de saúde e sem escolas ou mesmo salas
de aula. Esses pequenos Municípios também não
gozam de grandes oportunidades de geração de
emprego, seja no setor industrial ou no setor servi
ços.

O estudo do Ipea afirma que as principais cau
sas da queda dos movimentos migratórios no País
estão ligadas a dificuldades geradas pela crise eco
nômica e à disseminação indiscriminada de diferen
tes formas de Gontrole da natalidade.

"Hoje o migrante não tem nem como deixar
sua região para procurar emprego", diz o demógrafo
George Martine, que estuda a questão junto ao
Ipea. O Ipea também considera que a queda da fe
cundidade registrada de maneira generalizada nas
áreas urbanas vem agora também se registrando
entre as populações do campo, impedindo dessa
forma também o crescimento desenfreado da popu
lação nas áreas rurais.

Podem C~iUsar estranheza os elevados índices
de brasileiras em idade fértil tornada estéreis, gra
ças ao processo de laqueadura. A laqueadura é
uma prática corrente tanto nas cidades quanto no
meio rural.

Relatório divulgado pelo Ministério do Planeja
mento aponta uma queda da taxa anual de cresci
mento da população durante a década para 1,6% ao
ano. Na década passada, esse crescimento foi de
1,9% ao ano. A partir desse dado, avalia-se que o

número de migrantes não vai atingir patamares re
gistrados nas décadas passadas.

Uma comparação entre as décadas de 70 e 80
já mostrou que houve um declínio significativo no
êxodo rural. Entre 1970 e 1980, havia no Brasil cer
ca de 16 milhões de pessoas potencialmente consi~

deradas em condições de migração. Entre 1980 e
1991, esse número caiu para 10,5 milhões de pes~

soas, uma queda de 40%.

"Não há mais sentido nas migrações. As gran~

des cidades estão lotadas e não oferecem mais a
possibilidade de ganhar a vida como acontecia no
passado", analisa George Martine.

A pesquisa do Ipea prevê ainda uma drástica
reorganização social das áreas rurais e urbanas nos
próximos anos. A busca de investimentos em re~

giões pouco ocupadas deve contribuir inclusive para
diluir a concentração populacional das grandes me
trópoles.

O demógrafo George Martine reconhece inclu~

sive a possibilidade de haver uma redistribuição de
mográfica em direção às cidades pequenas com po~

pulação inferior a 20 mil habitantes. Na última conta
gem de população, já foi constatada forte redução
no crescimento da região metropolitana da Grande
São Paulo.

"Aparece então uma nova forma de organiza
ção social, diferente da urbana e da rural. São novas
cidades industrializadas que poderiam passar a
abrigar o contingente migratório", afirma George
Martine.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em
1998, quando da divulgação dos Indicadores Muni
cipais, publicados pela Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Civil - SEPLAN/RO, a
população de Rondônia era de 1.276.173 habitan
tes, sendo que, desses, 786.246 estavam distribuí
dos na área urbana e 489.927, no meio rural. O
Estado de Rondônia tinha então uma feição urbani
zada de 61,6%.

No QUADRO 1 "Os dez municípios mais popu
losos de Rondônia: população total, população urba
na e rural, 1998", ordenam-se os municípios mais
populosos e com mais alta taxa de urbanização,
como Ji-Paraná, com 93.961 habitantes, passando
por Cacoal, com 74.482 habitantes, Ariquemes, com
71.366 habitantes, até o menos populoso entre os
dez municípios, Presidente Médici, com 28.932 ha
bitantes.
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A organização do QUADRO 1 obedece aos ín
dices de urbanização, a partir de Vilhena, com a
mais alta taxa, 89,7%, até os 42,4% para Presidente
Médici.

Para efeito de comparação, as estatísticas re
ferentes ao processo de urbanização, como a popu
lação total, a população urbana e a população rural,
foram lançadas para o Estado de Rondônia e dele
foram subtraídos os dados referentes à Capital, Por
to Velho, buscando eliminar as distorções que seri
am resultantes da inclusão das estatísticas da Capi
tal.

O resultado assim obtido passou a constituir
um subtotal A, que serviu de base para evidenciar
as comparações feitas entre os diversos municípios,
e o total dos valores para os dez municípios mais
populosos, que passaram a constituir um subtotal B.

Os Municípios de mais alta taxa de urbaniza
ção: Vilhena, 89,7%; Guajará-Mirim, 85,5%;
Ji-Paraná, 84,7%; Ariquemes, 75,4%, e Rolim de
Moura, 70,5%. Os demais municípios ficaram esca·
lonados desde os 64,2% para Cacoal até os 42,4%
para Presidente Médici.

É importante discutir que os dez municípios
mais populosos, segundo o Censo Demográfico de
1991, produziram expressivas quotas da produção
de alimentos: arroz, feijão e milho. As estatísticas da
Seplan/RO para a produção de arroz indicavam, em
1989, 97.499 toneladas, o que correspondia a 70%
da produção do Estado. A produção de feijão alcan·
çava 45.175 toneladas, correspondendo a 63% da
produção, e a produção de milho atingia uma produ·
ção de 138.935 toneladas, com 65% da produção.

Nas estatísticas da Seplan/RO de 1998, a situ
ação da produção agrícola era bastante diferente.
Os municípios mais populosos produziram bem me
nos que no ano de 1989. Para o arroz, a produção
dos dez mais populosos municípios atingiu 34.464
toneladas, que correspondeu a 25% da produção do
Estado. O feijão alcançou uma produção de 11.375
toneladas, equivalentes a 21 % da produção estadu
al, e a produção de milho, com 52.591 toneladas,
perfazia 25% do total produzido no Estado.

Tanto em números absolutos como em núme
ros relativos, os dez mais populosos municípios per
deram substancial expressão na produção dos três
itens alimentares. Isso resultou do número de Muni
cípios existentes em 1989, apenas 23, que passa
ram para os 52 municípios atuais. Não esquecer a
fragmentação territorial pela qual passou o Estado.

A "farra da criação de municípios" foi posta em práti
ca nos Governos de Oswaldo Piana Filho e Valdir
Raupp, que, juntos, criaram 37 novos municípios a
partir dos anos 90.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o pro
cesso de rápida urbanização que vem ocorrendo em
Rondônia devl3rá acarretar duas situações de difícil
solução.

Primeiro, a migração rural-urbana está resul
tando de uma precária condição de vida no meio ru
ral. A produção agrícola dos cultivos anuais arroz,
feijão, milho e mandioca não proporciona aos pe
quenos agricultores satisfatória remuneração de sua
penosa labuta.

A agricultura da derrubada/queimada está dei
xando para trás uma herança que hoje está estima
da em 3,5 milhões de hectares de capoeiras impro
dutivas. A insatisfatória remuneração proporcionada
aos agricultoms, somada às péssimas condições de
vida no meio rural sem escolas e salas de aula; sem
hospitais e ca.sas de saúde; sem saneamento bási
co e lazer, conduz as populações à busca do "brilho
das luzes das cidades".

Os produtos de industriais, como o cacau e o
café, por uma série de anos, proporcionaram resul
tados insatisfatórios para os produtores. Os preços
internacionais dos dois produtos, muito baixos, não
estavam remunerando convenientemente os produ
tores. Por algumas vezes chegaram a arrancar mi
lhares de pés de café e abandonaram ou se
mi-abandonaram plantações de cacau.

Segundo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, os dez municípios mais populosos e outras mé
dias cidades não estão em condições de receber os
contingentes populacionais que estão migrando. As
cidades, principalmente aquelas com maiores taxas
de urbanização, acima dos 50%, deverão ser dota
das de melhe)fes condições de qualidade de vida:
construir mais escolas e salas de aula; mais hospita
is e casas de saúde; dotar a cidade de in
fra-estrutura de água encanada, tratada; construir
esgotos sanitários e estabelecer coleta de lixo urba
no sistemática.

Outro ponto que não pode ser descuidado é
estabelecer, via municípios, com apoio das secreta
rias especializadas do Governo do Estado, progra
mas de geração de emprego e renda. Não esquecer
que as populações migrantes, constituídas de pes
soas de baixo nível educacional, deverão ser sub
metidas a treinamentos, à qualificação.
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para
uma melhor percepção da situação descrita, seria
muito importante promover um seminário no qual os
governantes dos Poderes Públicos estadual e muni
cipal, os representantes das várias camadas da so
ciedade, as associações de classe, os clubes de
serviço, as ornanizações não-governamentais discu
tam a problemática.

A discussão deverá ser feita com especialistas
trazidos de fora do Estado, para que, junto com o pes
soai local qualificado sociólogos, economistas, demó
grafos, assistentes sociais, agrônomos, zootecnistas,
discutam as duas vertentes do problema: o êxodo ru
ral/urbano e a qualificação das infra-estruturas dos
municípios de maior taxa de urbanização, para rece
berem novos contingentes migrantes do meio rural.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nunca é
demais lembrar que, em relação à distribuição da ri
queza nacional, o Brasil é um dos mais injustos paí
ses. Os 10% mais ricos da população concentram
47,5% da riqueza nacional, enquanto que os 10%
mais pobres ficam com apenas 1,2% da riqueza.

A questão da pobreza e da indigência, !lo Brasil,
vem sendo muito evidenciada e discutida. E preocu
pante que no País existam, como indicam as estatísti
cas oficiais, 32 milhões de habitantes abaixo da linha
da pobreza. Ou seja, uma população igual à da
Argentina.

A indigência, Sr. Presidente, fica evidenciada
quando a pessoa usufrui tão somente de uma renda

familiar correspondente, no máximo, ao valor da
aquisição da cesta básica de alimentos que atenda
os requisitos nutricionais recomendados à família
em seu todo pela FAO Organização das Nações
Unidas para a Agricultura e a Alimentação e pela
OMS Organização Mundial da Saúde.

Em Rondônia, pelos dados da Pesquisa Nacio
nal por Amostra de Domicílios, do IBGE, em 1996
existiam 74.052 pessoas, ou seja, 5,8% da popula..
ção do Estado vivendo em condições de indigência.
Não podemos permitir que a situação de pobreza e
indigência em Rondônia se agrave.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao con
cluir a série de discursos que pronunciei, desde o
inicio de dezembro, abordando a questão da urbani
zação, da infra-estrutura de serviços, da produção
agrícola, da arrecadação de impostos e dos repas·
ses do FPM Fundo de Participação dos Municípios,
não posso deixar de fazer referência ao Sr. Secretá
rio de Estado do Planejamento e Coordenação Civil,
Dr. Arnaldo Bianco, e ao seu Secretário-Adjunto, Dr.
José Lacerda de Melo, não somente pela prestimo
sidade na cessão das informações que foram por
nós utilizadas, mas principalmente por continuar,
sem interrupção, a preparar e a divulgar a série
Indicadores Municipais.

Muito obrigado.

QUADRO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

QUADRO 1

OS DEZ MUNICÍPIOS MAIS POPULOSOS DE RONDÔNIA:

POPULAÇÃO TOTAL, URBANA E R.URAL, 1998
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o S~. MAX ROSENMANN (Bloco/PSDB - PRo
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, em pronunciamento feito nes
ta tribuna há duas semanas, em que analisávamos a
situação política do Paraná, Estado que representa
mos com muito orgulho nesta Casa, apontamos que o
Governo Jaime Lerner havia acabado antes de termi
nar.

Essa análise baseava-se no fato de que a atual
administração que comanda os destinos do Estado
demonstrava não ter mais capacidade de reagir dian
te do acúmulo de problelnas criados por ela própria,
como o reajuste das tarifas do pedágio determinado
pela Justiça, o crescimento da dívida pública do Para
ná, o atraso no pagamento de fornecedores e a sus
pensão de obras, entre outras questões.

Naquela ocasião, prevíamos o fim da hegemo
nia pefelista no Paraná, representada atualmente
pelo Governo Jaime Lerner e pelo Prefeito de Curiti
ba, Cássio Taniguchi, a partir das eleições municipais
deste ano.

Diante dos acontecimentos das últimas sema
nas, em especial dos fatos constatados pela Comis
são Parlamentar de Inquérito da Câmara Federal que
investiga o tráfico de drogas, esta análise acabou to
mando contornos premonitórios.

A revelação de um esquema organizado de nar
cotráfico, comandado, segundo as denúncias feitas
até aqui, pelo próprio chefe da Polícia do Estado, em
conjunto com outros integrantes do comando da insti
tuição, chocou o Paraná e colocou em xeque toda a
política de segurança pública do atual Governo.

A fuga do ex-delegado chefe da Polícia Civil
João Ricardo Kepes Noronha só agravou a situação,
indicando uma confissão implícita de culpa e ao mes
mo tempo a total falta de comando do Secretário de
Segurança, Cândido Martins de Oliveira.

Mas o que mais choca a nós, paranaenses, é
que, no momento em que toda a sociedade esperava
do Governador e do Secretário explicações para o
fato de que um enorme esquema de crime organiza
do e tráfico de drogas funcionava sob a tutela de poli
ciais e agentes nomeados e escolhidos por eles, o
Governo mais uma vez agiu como um avestruz, que
tenta esconder a cabeça enquanto o mundo cai a sua
volta.

Bastaram três dias de trabalho da CPI para que
a política de segurança do Governo Jaime Lerner ru
ísse como um castelo de cartas. E em vez de facilitar
e colaborar para que tudo fosse esclarecido, o Gover
no preferiu agir no sentido de salvar a sua própria

pele, tentando evitar que o Secretário de Segurança
prestasse depoimento à CPI e desse as explicações
que a população aguarda.

Uma série de perguntas continuam pairando
neste momento na mente de grande parte dos para
naenses. Como é possível que o ex-chefe da Polícia
Civil, no momento foragido e indiciado por formação
de quadrilha e tráfico de drogas, comandasse um
enorme esquema de narcotráfico, com ramificações
por praticamente todas as delegacias da Capital, sem
que o Secretário de Segurança de nada soubesse.
Além disso, porque a Secretaria de Segurança, depo
is de afastar Noronha do cargo até que as investiga
ções fossem concluídas, não cuidou de garantir que
ele permanecesse no Estado para atender a convo
cação da CPI? Ou será que a fuga do ex-delegado foi
facilitada justamente para evitar que ele revelasse as
implicações de outras autoridades no caso?

Causou-nos estarrecimento ainda o fato de que,
num momento tão grave, em que o Paraná passa pro
vavelmente por uma das piores crises institucionais
de sua história recente, o Governador, ao invés de to
mar a frente da situação, preferiu abandonar mais
uma vez o Estado e viajar para os Estados Unidos
para uma palestra sobre urbanismo. O mínimo que o
Governo deveria ter feito, se tivesse respeito pela opi
nião pública, é iniciado imediatamente um profundo
processo de renovação na área de segurança, sob
pena de ser acusado de conivência com o crime orga
nizado.

Mas não, Em vez disso, antes de embarcar para
Los Angeles, () Governador preferiu reunir seu secre
tariado para iniciar uma operação com o objetivo de
"salvar" o Secretário de Segurança, que neste mo
mento já não é mais apenas acusado de omissão por
ter permitido que o crime se desenvolvesse debaixo
de suas próprias barbas, mas, segundo integrantes
da CPI, passa a ser suspeito de conivência com a
ação dessa quadrilha institucionalizada que agia no
Paraná.

Além disso, é de se estranhar também o silêncio
do Prefp.ito de Curitiba, Cássio Taniguchi, que parece
agir como se Cl esquema revelado pela Comissão não
estivesse sendo desenvolvido na cidade que ele de
veria governar e proteger. Assim como o Governador,
o Prefeito prefere manter distância do problema, dei
xando na população curitibal"'a uma total sensação de
desamparo e insegurança.

Diante de toda essa situação, o povo paranaen
se pergunta, se o Governo do Paraná e a Prefeitura
de Curitiba estão mais preocupados em salvar seus
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cargos, quem é que vai salvar as nossas famílias, os
nossos filhos, que estão sendo dizimados pelo flagelo
das drogas. Se o Estado não é capaz de combater o
crime dentro de suas próprias fileiras, quem é que vai
evitar que o tráfico tome conta de nossas ruas?

O que mails nos preocupa, Sras. e Srs. Parla
mentares, é que a questão do narcotráfico representa
apenas a ponta do Iceberg dos problemas enfrenta
dos pelo Paraná atualmente. O envolvimento de auto
ridades do Estado com o crime organizado é apenas
um dos fatores que denunciam o nível de degradação
a que chegou a Administração Jaime Lemer.

Na raiz dessa crise está a falta de capacidade
de decisão do Governo Jaime Lerner, que levou o
Estado a uma situação de completa paralisia diante
dos problemas que se avolumam e se agravam a
cada dia. A forma pródiga com que esse Governo vem
administrando as contas públicas fez com que o Para
ná perdesse a condição his~rica de um dos estados
mais equilibrados da Nação, transformando-se num
dos mais endividados. A prova disso é que, segundo
dados do Banco Central, o Paraná tem hoje uma dívi
da pública superior a 10 bilhões de reais. Esse núme
ro é alarmante quando se lembra que, em 1995,
quando tomou posse o atual Governo, essa dívida era
de somente 1,4 bilhão de reais.

Além de aumentar a dívida, privatizar as empre
sas estatais paranaenses, o Governo ainda recorre
ao expediente ilegal de antecipar a cobrança de ICMS
de grandes empresas para poder pagar o salário do
funcionalismo, que há cinco anos não recebe aumen
to.

Enquanto isso, centenas de obras lançadas du
rante a campanha eleitoral de 1998 estão paralisadas
em todo o Estado, por conta da suspensão no cumpri
mento de convênios assinados entre o Governo Ler
ner e os municípios. As dificuldades financeiras não
impediram, porém, que o mesmo Governo gastasse
400 milhões de reais em publicidade somente nos
quatro primeiros anos de administração, conforme
dados do Tribunal de Contas do Paraná.

Felizmente, o povo e as instituições do Paraná
são maiores do que as limitações daqueles que o go
vernam. Diante da paralisia que tomou conta desse
Governo, é mister que a sociedade paranaense se or
ganize para não permitir que o vazio institucional pro
vocado pela falta de ação de parte das autoridades jo
gue o Estado no caos absoluto. É o momento de Le
gif 'ativo, Judiciário, Ministério Público e os segmen
tOb das Polícias Civil e Militar que ainda não foram
contaminados pelo crime se unirem para extirpar

esse cancro que tomou conta de nosso 'Estado, por
culpa da absoluta omissão do atual Governo.

Nesse sentido, é indispensável que o trabalho
da CPI não pare e que as autoridades responsáveis
do Paraná avancem nas investigações, para que to
dos os envolvidos sejam enquadrados pela Justiça e
punidos.

Além disso, é preciso que a população reflita so
bre quem foram os responsáveis pela chegada do
Estado a essa situação e dê a resposta nas urnas,
promovendo uma ampla renovação na política local,
para que fatos como esse não se repitam e o P:lraná
possa retomar o caminho da justiça, da honradez e da
solidariedade.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di
vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz
do Brasil.

Muito obrigado.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Blo
co/PTB-SP. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, os últimos aconteci
mentos políticos na esfera do Governo Federal, que
culminaram com a troca da presidência do BNDES,
indicaram uma mudança de rumos nos objetivos des
se banco e foram ditados pelo Sr. Ministro do Desen
volvimento, Indústria e Comércio Exterior, Alcides Tá
pias, privilegiando metas de exportação e visando a
superar previsões no âmbito da balança comercial.

Evidentemente que saltos como os pretendidos
pelo Exmo. Sr. Ministro não ocorrem se não houver a
união dos esforços dos mais distintos segmentos de
produção e uma correta política governamental, que
proporcione um crescimento econômico condizente
com essas pretensões.

É por isso que tenho insistido na importância do
setor agropecuário pesqueiro, em especial neste ins
tante. Trata-se de um setor que procura se levantar
após um ostracismo de dez anos e que, no momento,
deixa a UTI e encontra-se em fase de convalescença.

Inserido neste tempo de mudanças e recupera
ção, ressalto mais uma vez a atuação da Delegacia
Federal da Agricultura de São Paulo, que trabalha ati
vamente para o reerguimento do setor da pesca em
meu Estado e dá exemplos de dinamismo e compe
tência a todo o Brasil.

Em seu Projeto de Desenvolvimento Pesqueiro,
a Delegacia Federal de São Paulo, está avançando
em seu cronograma de trabalho, criando, semanas
atrás, uma nova Colônia de Pesca em Rosana, no
Pontal do Paranapanema, e já tem programada a cri-
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ação de mais tr~s, em Igarapava, Colômbia e São
José do Rio Preto, entre as doze a serem criadas.

A formação das novas Colônias vem atender a
velhas reivindicações da sofrida categoria dos pesca- >

dores artesanais que ,eu, sem medo de errar, chama
ria de heróis desse segmento produtivo. Ao mesmo
tempo em que encurta distâncias, vem reforçar o apo
io aos mesmos e fortalece a representatividade da
classe.

Na esteira das metas pretendidas pelo Ministro
Tápias, de privilegiar as exportações, observamos
um pleno entrosamento com o Exmo. Sr. Ministro da
Agricultura, Pratini de Moraes, cujas metas de produ
ção da pesca e aqüicultura para o período 1997/2003,
prevêem um aumento de 71 %, e de exportações da
ordem de 642%, revertendo a situação negativa atual,
de 332 milhões de dólares para um superávit de 423
milhões de dólares, em 2003, na balança comercial.

Desta forma, temos a plena convicção de que o
setor pesqueiro, em suas diversas modalidades, pos
sui excelentes possibilidades de puxar uma locomoti
va de benefícios para o País, basta que lhe proporcio
nemos as devidas condições.

Essas condições, Srs. Deputados, passam pela
reformulação do setor, que ora se processa, transubs
tanciada numa correta fiscalização, incentivos fiscais
e aduaneiros, facilidades de acesso a linhas de crédi
to, aperfeiçoamento das relações Governo/segmen
tos pesqueiros e a visão futurista de que temos na
mãos um excelente negócio, ainda mal explorado co
mercialmente.

Neste contexto, São Paulo está dando o exem- ,_
pio. Mal recebeu do IBAMA um setor de pesca aban
donado à própria sorte, produção em declínio e pre
mido pelo desânimo geral, em pouco tempo já apre
sentou seu Projeto de Desenvolvimento Pesqueiro e
coloca-o em prática dinamicamente, reanimando o
segmento e devolvendo as esperanças à cadeia pro
dutiva, desde a classe armadora até as humildes co
munidades dos pescadores artesanais.

Muito obrigado.

O SR. NELSON OTOCH (Bloco/PSDB-CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, em 1950 iniciava suas atividadAs em
Fortaleza o Colégio Batista Santos Dumont, que foi
fundado com dois objetivos fundamentais: o testemu
nho da nossa fé cristã e a qualidade da nossa educa
ção.

Os responsáveis primeiros na história do Colé
gio Batista foram Dr. Burton Davis e D. Sara Davis,
que se mantiveram à frente da Escola de 1950 a

1971. De 1972 a novembro de 1973, o Pastor Rai
mundo Frota de Sá Nogueira dirigiu a instituição, e de
1973 a 1993 o Dr. José Milton de Cerqueira foi o Dire
tor. De 1994 até os dias de hoje, o Diretor do Colégio
Batista é o Dr. Isac Coelho Silva.

A missão principal de seus fundadores era for
mar cidadãos responsáveis, educados dentro de uma
filosofia cristã, qualificados para vencer os grandes
desafios da atualidade e do futuro, orientados para
utilizar seus conhecimentos na busca contínua da re
alização pessoal para o bem comum da sociedade.

O Colégio Batista foi muitos anos antes de ou
tros o pioneiro de um novo método de ensino. A par de
suas modernas e confortáveis instalações, que servi
am para o ensino curricular, preocupava-se com ativi
dades culturais e esportivas, existindo ainda serviço
médico próprio para acompanhamento físico de seus
alunos. Como principal objetivo, a formação cívica do
aluno e a consolidação de seu caráter eram metas a
serem atingida~).

Hoje tenho a satisfação de constatar que, tendo
sido aluno matriculado, no seu primeiro ano de funciona
mento, em 1950, acompanhando a trajetória sempre
crescente de nosso Colégio em seus primeiros 50 anos
de existência, posso afirmar que os objetivos pretendidos
inicialmente foram alcançados, constituindo-se hoje em
uma instituição modelo na educação cearense.

Parabéns aos alunos, professores e diretores do
Colégio Batista Santos Dumont!

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. JOSÉ DE ABREU (Bloco/PTN-SP. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a população brasileira tem assistido,
nos últimos dias, a uma vergonhosa tragicomédia.
Seria engraçacla, se alguns de seus lances não fos
sem tristes e trouxessem a vergonha a algumas pes
soas de forma tão injusta e humilhante.

Refiro-me, Sr. Presidente, à perseguição que a
Rede Globo de Televisão tem feito ao Exmo. Sr. Prefe
ito Ce!so Pitta, Prefeito da cidade de São Paulo e meu
companheiro de partido, o PTN.

Para começar, a Rede Globo aproveita-se de
um momento de pura revolta ou instabilidade que
acomete qualquer homem ou mulher em uma separa
ção litigiosa e coloca os insultos desse cônjuge, cheio
de revolta e desejo de vingança, como se fossem acu
sações com qualquer indício de verdade.

Permita-me pedir a V.Exa., Sr. Presidente, que
note que eu disse insultos e não acusações. Acusa
ções teriam indícios, fatos, provas que, ainda que
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posteriormente demonstradas como falsas, mereceri
am alguma cn~dibilidade.

O que vimos no Jornal Nacional e, depois, no
Globo Repórter, que dedicou todo seu espaço a
apenas este assunto, foram insultos e xingamentos
de uma pessoa revoltada e com desejo de vingança
doentia. E tudo tratado como se fosse um depoimento
sério, com algum fundamento; poucos meses antes,
as mesmas acusações e insultos de D. Nicéa Pitta ha
viam sido exploradas e esgotadas pela Folha de
S.Paulo. Aliás, sócia da Globo em um novo empreen
dimento jornalístico, a ser lançado em São Paulo. E
ninguém questionou esse fato.

Vimos, Sr. Presidente, esses insultos de D. Ni
céa Pitta serem levados ao ar de forma deselegante,
irresponsável e inconseqüente, e, pior ainda, amplifi
cados pela Rede Globo, que procurava dar-lhes ar de
reveladores e consistentes acusações.

Assistimos à TV Globo divulgar as difamações
que D. Nicéa Pitta praticava contra diversas pessoas
que a ajudaram, a ela, a seu marido, a toda sua famí
lia. Talvez, para aquela mulher revoltada, o pecado
daquelas pessoas tenha sido tão somente terem sido,
em um certo instante, amigas de seu marido, agora
ex-marido e um inimigo mortal.

Assistimos, Sr. Presidente, à D. Nicéa Pitta insul
tar e a TV Globo divulgar os ataques à honrada pes
soa do Presidente do Congresso Nacional, Dr. Anto
nio Carlos Magalhães, homem com mais de 40 anos
de vida pública e jamais atacado de forma tão infame.

Fosse a poderosa Rede Globo ainda dirigida
pelo ilustre jornalista Roberto Marinho, jamais teria
sido permitido que homem tão ilustre fosse atacado
sem o menor 1'undamento, sem a menor razão e com
ampla repercussão, em cadeia nacional, em horário
nobre.

S.Exa., Elm um primeiro instante, teve uma rea
ção destemperada e violenta, tamanha revolta de ver
seu nome e sua dignidade explorados de forma vul
gar, com o objetivo de trazer apenas índices de au
diência. Imediatamente, o grande Senador recuperou
seu equilíbrio e substituiu o "prostíbulo da família Pit
ta" pela "lama da família Pitta", referindo-se às baixe
zas e insultos que eram feitos por um ex-cônjuge che
io de rancor e ódio.

Relembro o fato, Sr. Presidente, apenas para
ilustrar como a revolta e a indignação foram tama
nhas, a ponto de perturbarem tanto o experiente e
ilustre Senado r Antonio Carlos Magalhães.

Terminado o Globo Repórter, ficamos em casa
sem saber se o programa havia sido produzido por

jornalistas ou por roteiristas do engraçado programa
Casseta e Planeta.

Mas, como se diz no mundo do circo, o espetá
culo não pode parar.

Nos quadros seguintes, D. Nicéa Pitta é mostra
·da empunhando o pavilhão nacional, estilizado e fan
tasioso, pois, afinal, é tudo um show circense. A ban
deira nacional, em seus traços originais, daria muita
seriedade e não seria, talvez, tão fotogênica como a
que foi exibida pendurada no apartamento de D. Ni
céa Pitta. Deve ter sido uma escolha dos cenógrafos e
roteiristas da TV Globo, que tentaram mostrá-Ia ran
corosa como símbolo feminino da luta contra a opres
são e a corrupção. Mas o papel não lhe caiu bem, e a
idéia parece ter sido abandonada.

No próximo capítulo, D. Nicéa Pitta aparece para
depor com um ridículo esquema de proteção, que en
volve caminhonetes da Polícia, muitas sirenes, bate
dores e, pasmem, até um colete à prova de balas. Afi
nai, é tradição em nosso País assassinar testemu
nhas no dia de seu depoimento. Que show, que espe
táculo!

Dizem que o Secretário de Segurança de São
Paulo já está preparando uma armadura medieval
completa, feita de aço.

Do lado de fora do espetáculo circense, diversos
espectadores anseiam por ser também participantes,
Sr. Presidente, e não vêm a hora de serem chamados
a ficar sob os holofotes e câmaras, em rede nacional.

E os roteiristas e cenógrafos do programa Cas-
.seta e Planeta são criativos. Agora, entram os pro
motores de justiça no picadeiro. E muda-se o roteiro
da comédia. Afinal, promotores de justiça não são
muito engraçados como comediantes, nem ficam
bem travestidos de palhaços. A história passa para
um clima de suspense e decreta-se "segredo de justi
ça". E, é claro, D. Nicéa não dará entrevista, mas o
promotor, sim, sob holofotes, câmaras em horário no
bre e em rede nacional.

Convenientemente, o depoimento estende-se
pelo tempo necessário para encerrar-se no horário de
maior audiência. Muito profissional.

Desta forma, Sr. Presidente, em vez de permiti
rem que o "depoimento cheio de novas e surpreen
dentes revelações" de D. Nicéa mostre que não há
nada a revelar, os roteiristas do Casseta e Planeta
esticam o interesse um pouco mais. Passamos para o
estilo "Quem matou Odete Reutmann?", bem mais
adequado a esta história, com policiais, sirenes, cole
tes à prova de bala e promotores.
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A colaboràção de palhaços, atores, figurantes
extras, políticos, promotores de justiça e celebridades
diversas é gratuita e espontânea. E a desinformação,
abundante.

Revolta-se, cheio de razão, o Senador Roberto
Requião, quando alguns participantes pensam em
abrir uma nova CPf dos precatórios. Afinal, pergun
ta-se o Senador Requião, a Rede Globo resolveu jo
gar a CPI dos Precatórios no lixo, com todos os impli
cados e conclusões? O Big Brother resolveu reescre
ver os fatos, rasgar a verdade tão cinicamente? Sr.
Presidente, nem George Orwell teria conseguido pen
sar melhor.

Os roteiristas do Casseta e Planeta não preci
sam mais esforçar-se e passam, agora, à posição de
meros espectadores, pois a contribuição espontânea
de tantos figurantes extras, palhaços, políticos, cele
bridades, promotores de justiça e outros oportunistas
de toda ordem, é fantástica, com perdão da má pala
vra. O caos agora é geral, e perdeu-se totalmente o
bom senso, o sentido do real e da ficção, Sr. Presiden
te.

Os roteiristas e cenógrafos do Casseta e Plane
ta divertem-se com a confusão que foi criada no País
e refletem como nem eles próprios poderiam ter ima
ginado espetáculo circense melhor.

Sr. Presidente, em momento algum questiona
ram-se as razões pessoais e vantagens que a
ex-mulher que ataca o ex-marido procurava obter
com aquelas declarações, embora os indícios fossem
mais do que óbvios: rancor, vingança, despeito, inveja
e tudo o mais que jamais deveria ter saído dos autos
de um processo comum de uma vara de família, ór
fãos e sucessões.

Sr. Presidente, em momento algum questio
nou-se o desejo de vingança da Rede Globo de Tele
visão, que, em duas oportunidades recentes, teve
suas intenções puramente comerciais tolhidas, pois
prejudicariam a população de São Paulo. A primeira,
na mudança do horário de transmissão da final do
campeonato de futebol, que a Rede Globo queria fa
zer no meio da tarde, tumultuando totalme:"'te a vida e
o trânsito da cidade. A Justiça acatou as razões do
Prefeito Celso Pitta e determinou que o espetáculo
fosse realizado depois das 21 h.

Na segunda ocasião, a Rede Globo foi impedi
da, por razões de segurança, de fazer uma festa de
fim de ano no Sambódromo do Anhembi, usando o
Pe. Marcelo, pois a multidão não encontraria as condi
ções mínimas de proteção à vida dos participantes.

A partir daí, Sr. Presidente, o Dr. Celso Pitta es
taria jurado de morte pela Rede Globo de Televisão.
Mas ninguém questionou esse fato e seus óbvios mo
tivos.

. Sr. Presidente, também não se questionaram,
em momento algum, as razões inconfessáveis que
grupos políticos ou facções poderiam estar tendo.
Quem sai ganhando com isso, politicamente? E quem
sai perdendo?

Perde, Sr. Presidente, a imagem do mui digno
Senador Dr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente
do Congresso Nacional, cuja integridade sai levemen
te arranhada do episódio; perdem diversas outras
pessoas, insultadas e exibidas como culpadas pela
TV Globo, que acolheu tudo como verdade, a pretex
to de estar fazendo apenas um bom jornalismo; perde
o jornalismo sério e correto que, antes de escrever e
divulgar uma história, investiga sua veracidade e não
enlameia o nome e a honra de pessoas inocentes e
dignas, até prova em contrário; perde a democracia,
quando, a qualquer pretexto, minorias perdedoras
desrespeitam a vontade e o voto do eleitor e banali
zam o derradeiro recurso do impeachment, basean
do-se em insultos de pessoas despeitadas; perde a
Justiça, Sr. Presidente, quando os tribunais viram ce
nário e promotores de justiça cheios de vaidade e
vontade de aparecer transformam-se em lamentáveis
personagens de tristes histórias, deixando-se mani
pular de forma tão degradante; perde a razão, o bom
senso, o equilíbrio; perdem as instituiçêes deste País
quando a realidade é revertida e vira fanta::-;ia, onde
parece que não estamos sonhando, mas vivendo um
real e degradante pesadelo.

A Sra. Nicéa Pitta, em dado mornento, deseja
ser chamada de Nicéa Camargo. Normalmente, S 3ria
necessária uma sentença reconhecendo sal! desejo.
Mas quem Elscreve este episódio em particular não é
mais um jui:z, e sim a Rede Globo de Televisão, que
decreta que, agora, ela será chamada de Nicéa Ca
margo. Assim seja.

Assim como fez horas antes da eleição do Presi
dente Collor, a Rede Globo reescreve e reedita as
i nagens e faz da realidade a fantasia que lhe convém
I.aquele momento e que lhe dê mais audiência, não
importando que algumas pessoas, ou toda a Nação,
l stejam sendo prejudicadas de forma tão irresponsá
vel. Como mud," ·m a realidade dos dirigentes de
uma escola infal;.1 em São Paulo, acusando-os injus
tamente de estarem cometendo abusos contra crian
ças. Mais tarde, provou-se que nada disso ocorreu,
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mas a Rede Globo jamais indenizou os prejudicados
por tamanha infâmia.

Finalmente, Sr. Presidente, ninguém questiona
a segregação social e racial de uma oligarquia retró
grada, que continua achando que negros e nordesti
nos não podem ter ascensão social em meu Estado,
não podem seI' bem-sucedidos, não podem ser líde
res.

O Dr. Celso Pitta, para essa oligarquia odiosa,
carrega a culpa de ser de outro Estado, o Rio de Jane
iro; de ter a pele negra; de se ter formado e feito dois
cursos de pós-graduação na Inglaterra; de falar in
glês, francês e espanhol fluentemente; de dirigir a ma
ior cidade do Bl'asil, com trabalho, transparência e ho
nestidade, como poucas vezes já se viu neste País.

E, o pior de tudo, para revolta dessa oligarquia
odiosa, Sr. Presidente, o Dr. Celso Pitta, membro de
meu partido, o PTN, exerce isso pelo voto popular.

Nós desta casa sabemos como é difícil conquis
tar um voto. E a revolta que o Prefeito Celso Pitta cau
sa nessas minorias racistas e segregacionistas é mui
to grande - essas minorias que incentivam a ação dos
skinheads, do nazismo, da perseguição a negros e
nordestinos, por eles considerados inferiores. O Pre
feito representa uma ameaça a eles. Afinal, como diz
o povo: "Não SEl chuta cachorro morto".

Sr. Presidente, não vamos permitir que a Rede
Globo incentive o desrespeito à verdade; que a Rede
Globo enlameie o nome de pessoas supostamente
inocentes e dignas, até prova em contrário; que a
Rede Globo envergonhe o jornalismo sério e honesto;
que a Rede Globo incentive a perseguição e a segre
gação raciais e sociais em nosso País.

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Pronuncia
o seguinte disc:urso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, em guerra pela recuperação da populari
dade, o Governo Federal não tem poupado forças ao
utilizar-se do marketing político. Omite informações
que maculam sua estratégia econômica para expor
ao público supostos inimigos do bem-estar social e,
assim, tenta vender a imagem de austeridade e firme
za na condução da Nação.

No entantc), esse açodamento propagandista às
vezes acaba por escancarar justamente uma desori
entação do próprio Governo com relação às questões
político-econômicas.

O que vem ocorrendo com relação ao comércio
de combustível é um exemplo desse modo de agir e
pensar. Primeiro, o Ministério de Minas e Energia e a
Agência Naciona! do Petróleo - ANP tentam liberar a
operação de postos de varejo para as distribuidoras

de combustíveis, não se importando com a concor
rênci.:' iP'-'eal com os pequenos e médios empresári
os, que gerenciam a maior parte do setor, alguns com
empresas familiares. A justificativa para a proposta
governamental: os preços cobrados pelos varejistas
são exorbitantes e, por isso, as distribuidoras entrari
am para controlar o mercado. Mas essa não é, justa
mente, a função da ANP? O Ministério de Minas e
Energia cancelou a edição da portaria que daria sinal
verde às distribuidoras, mas não desistiu da idéia.

Agora, mais uma vez o Governo volta-se contra
o comércio varejista de combustíveis, culpando-o por
todos os males do setor. E, novamente, parece es
quecer dos fatos que realmente têm gerado os proble
mas.

Colocando-se como defensor ardoroso dos con
sumidores, o Governo noticia que só aceitará que os
empresários repassem, no máximo, 5% ao preço final
cobrado nos postos.

Ocorre, Sras. e Srs. Deputados, que esse ardor
pela defesa dos consumidores parece perder intensida
de quando se trata das distribuidoras de combustíveis.

De acordo com pesquisa realizada pelo Sindica
to do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, os
aumentos praticados pelas distribuidoras ultrapas
sam em muito os 5% impostos aos donos de postos.

Por exemplo, o levantamento do Sindicato apon
ta que a Shell aumentou em 9,28% seus preços. O
aumento na Petrobras foi de 7,59%; na Essa, de
6,71 %; na Ipiranga, de 5,97%; na Texaco, de 5,51 %; e
na Petrofort, de 5,20%.

Ainda de acordo com o Sindicato do Comércio
Varejista de Derivados de Petróleo, o Governo vem in
formando que a gasolina A (pura), na refinaria, custa
R$0,6640, sugerindo que o setor de varejo está lu·
crando quase 100% com o preço final do produto.

No entanto, a entidade sindical afirma que CJ pre
ço divulgado pelo Governo não inclui 70% de tributos
diversos, nem custos com transporte e distribuição, o
que elevaria o valor final para o revendedor a 1 I'eal e
15 centavos, em média.

Fica, Sras. e Srs. Parlamentares, uma dúvida.
Como os donos de postos de combustíveis poderão
respeitar os 5% de impostos cobrados pelo Governo,
se já estão pagando mais?

Uma vez que o Ministério de Minas e Energia
ameaça punir os proprietários de postos que desres
peitam o limite de 5%, que tipo de fiscalização e puni
ção recai sobre as distribuidoras?

Não se trata, aqui, de defender reajustes de pre
ços, nem há a pretensão de entrar no mérito de um
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percentual ideal para o setor. Esses assuntos devem
ser democraticamente debatidos nas esferas consti
tuídas com tais objetivos, como é o caso da Agência
Nacional do Petróleo.

O que se pretende é alertar para essa estratégia
política que, em nome da economia de mercado, da
defesa do consumidor e da eficiência, age para man
ter ou possibilitar privilégios aos grandes grupos em
presariais. Uma estratégia política que defende a livre
concorrência, mas nãq hesita em oferecer oportuni
dades para a criação de oligopólios, destruindo os se
tores médios da economia nacional.

Sr. Presidente, solicito a V. Exª a divulgação des
te pronunciamento pelos órgãos de comunicação da
Casa e pelo programa A Voz do Brasil.

O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu
tados, recebemos há poucos dias um apelo realmen
te estarrecedor. O professor da Universidade Federal
de São Carlos, Jozivaldo Prudêncio Gomes de Mora
is, dá conta do inacreditável impasse sofrido pelo
Centro de Ciências Agrárias daquela institUIção, que
vem desenvolvendo, a duras penas, um excelente
projeto próprio para incentivo à produção de leite na
região.

De acordo com o professor, a iniciativa da uni
versidade partiu do sentimento de responsabilidade
do corpo docente em relação à crise vivida pela pe
cuária leiteira em todo o País. Considerando que cer
ca de 6 milhões de pessoas trabalham nessa ativida
de, atualmente sob grave ameaça, os profissionais do
Centro de Ciências resolveram desenvolver, em 12
hectares pertencentes à própria universidade, um sis
tema de produção de leite que pudesse ser aplicado,
com grande possibilidade de sucesso, em pequenas
propriedades.

Simulando o cotidiano e o funcionamento de
uma pequena unidade leiteira, o projeto pretendeu
obter alta produtividade com o menor custo possível.
Nesse contexto, treina produtores, alunos e técnicos
ligados ao setor, disponibilizando, para os produto
res, animais nascidos e criados na própria universi
dade.

A iniciativa é simplesmente brilhante. Além de
orientar os produtores locais, no sentido do aumento
de produtividade e da redução de custos, o projeto re
vela a extraordinária sensibilidade dos professores e
estudantes de São Carlos com as dificuldades experi
\mentadas pelos produtores no atual momento do
País.

O projeto já está implantado há um ano, e a pe
quena fazenda-modelo já tem 25 vacas em lactação.
Quase toda a atividade diária, incluindo ordenha, ali
mentação dos animais, inseminação e outros, fica a
encargo dos próprios alunos, que, aliás, construíram
sozinhos as instalações exigidas pelo projeto. Tam·
bém já começou, este ano, o treinamento de produ
tores locais, e já estão agendadas visitas de grupos
do Nordeste, do Vale do Paraíba, em São Paulo, e de
Chapecó, Santa Catarina. A expectativa é de que se
jam treinados quinhentos produtores anualmente,
até porque o projeto prevê o deslocamento dos alu
nos para pelo menos vinte propriedades vizinhas.

Pois bem, realmente é inacreditável e revoltan
te, Sr. Presidente, que um projeto desse tipo, cuja im
portância decorre não apenas de seus objetivos, mas
da própria forma como foi concebido e executado, es
teja a ponto d,~ se inviabilizar, por absoluta falta de re
cursos e apoio institucional.

De acordo com o Prot. Jozivaldo, não há mais di
nheiro nem para providenciar a alimentação dos ani
mais. A atividade de treinamento está comprometida
pela falta de uma única sala de aula para acomodar
os interessados. Mesmo assim, a equipe não esmore
ce. Sobre o entusiasmo pessoal dos professores
quanto à importância do projeto basta dizer que eles
vêm tirando dinheiro do bolso para mantê-io funcio
nando, enquanto não se conseguem novas fontes de
recursos.

É uma atitude absolutamente comovente, tendo
em vista, sobretudo, os baixíssimos valores dos salá
rios dos professores universitários. É claro, no entan
to, que tal situação não se pode prolongar indefinida
mente, e a verdade é que os responsáveis pelo proje
to não têm mais a quem recorrer.

A universidade não mais dispõe de recursos
para investir no empreendimento. O Ministério da
Agricultura, solicitado a participar por meio do Progra
ma Novas Fronteiras, sequer enviou resposta. Nes
sas condições, e em um prazo provavelmente muito
exíguo, o projeto terá de ser encerrado.

Este o conteúdo do apelo que recebemos da
Universidade de São Carlos, no sentido de que nos
mobilizemos junto aos órgãos competentes para via
bilizar a continuação do projeto. E é com toda a con
vicção que o faremos, encarecendo ao Ministério da
Agricultura que destaque recursos para aquela uni
versidade. Não é possível que semelhante demons
tração de responsabilidade cívica e engajamento pro
fissional não mereça respaldo institucional, sob pena
de que este Governo, depois disso, não tenha mais
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nada o que exigir, em termos de participação, de ne
nhum de seus. cidadãos.

Contamos com a solidariedade e o apoio formal
dos nobres colegas, esperando que, assim, o Poder
Público intervenha de forma favorável, possibilitando
a continuação do projeto de produção leiteira da Uni
versidade de São Carlos, cujos professores e alunos
são um verdadeiro exemplo de participação democrá
tica, a ser observado em todo o País.

Sr. Presidente, solicito a V. Ex" que autorize a
transcrição nos Anais da Casa de parecer, por mim
solicitado, sobre registro de terras em área indígena,
adquiridas pela empresa americana Allied Cambrid
ge LLC, no Município de São Félix do Xingu, Estado
do Pará.

Muito obrigado.

PARECER A QUE SE REFERE O
ORADOR:

Solicitou··se a elaboração de requerimento de
informações e de indicação a respeito de matéria pu
blicada na revista IstoÉ, de 16 de fevereiro de 2000,
sob o título "Kayapós x EUA" (pág. 38). Segundo a re
portagem, a Elmpresa americana Allied Cambridge
LLC, de Nova York, por meio da subsidiária no Brasil,
Worldwide Ecological Handling Timber Corporation
Ltda., teria adquirido 3,176 milhões de hectares de
terra no Município de São Félix do Xingu, no Estado
do Pará, que incidiriam sobre a terra indígena Goroti
re (em realidade, terra indígena Kayapó), habitada
por índios Kayapó.

A matéria também reporta que o Ministério PÚ
blico Federal, por meio do Procurador Ubiratan Ga
zetta, e o Instituto de Terras do Pará -ITERPA, medi
ante a sua Presidente, Dulce Leoncy, promoveram a
anulação dos títulos que originaram a venda. Por ou
tro lado, reporta igualmente que a Fundação Nacional
do índio e o Instituto Nacional de Reforma Agrária
desmentem o fornecimento de qualquer documento
que pudesse avalizar o negócio.

Pelos dados constantes da reportagem, trata-se
de negociata arquitetada entre os interessados e o re
gistro de imóveis de São Félix do Xingu, à revelia das
disposições legais e regulamentares vigentes. Estan
do a terra indígena demarcada, homologada e regis
trada desde 1987 em nome da União Federal, eviden
temente não poderia ser objeto de registro posterior e
estariam igualmente anulados eventuais títulos ante
riores, total ou parcialmente coincidentes com sua su
perfície.

Constata-se, portanto, que as providências ca
bíveis foram tomadas por quem de direito, com exce
ção possível da fiscalização do registro de imóveis de
São Félix do Xingu, que é competência da Correge
doria-Gerai da Justiça do Judioiário paraense.

Depreende-se destas informações que não ha
veria objeto para o requerimento e a indicação cuja
elaboração se solicitou. A ministros de Estado não
cabe fiscalização dos registros de imóveis. Ao Judi
ciário do Pará não pode ser dirigida a iniciativa parla
mentar. E tendo sido implementadas as providências
pertinentes, restaria ao nobre solicitante manifestar
seu interesse, junto ao Iterpa e à Procuradoria-Geral
da República, em receber informações sobre C) anda
mento do caso - contudo, tal manifestação de interes
se efetua-se por meio de correspondência de gabine
te.

À consideração de Sua Excelência. - Júlio Gai
ger, Consulto Legislativo, 42 núcleo - área VI.

O SR. NILTON BAIANO (PPB - ES. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e
Srs. Deputados, o setor elétrico no Brasil, como em
diversos países, atravessa um contexto de intensas
transformações nas suas condições de funciona
mento, com destaque para o redesenho do papel do
Estado, cuja intervenção passa a ter um caráter re
gulatório em detrimento da provisão direta dos servi
ços.

As reformas do setor elétrico visam reduzir os
custos e os impactos ambientais incorridos na produ
ção de energia elétrica. Por meio da privatização e da
constituição de um novo modelo se garantirá a expan
são da capacidade instalada do sistema, permitindo
maior distribuição e geração de eletricidade.

Com as reformas do setor elétrico a sociedade
rural do Estado do Espírito Santo se beneficiará com
a implantação de energia elétrica, por meio do Pro
grama Luz no Campo, de iniciativa do Governo Fede
ral junto à Eletrobrás, sob a coordenação do Ministé
rio de Minas e Energia.

Esta iniciativa vem ao encontro das antigas e
justas reivindicações de pequenos e microprodutores
rurais e também será um marco fundamental para o
início de um novo impulso no desenvolvimento das
atividades agropecuárias.

É importante ressaltar que no dia 24 de janeiro
do corrente ano o Ministro de Minas e Energia, Dr. Ro
dolpho Tourinho, com a presença do ExmQ Sr. Gover
nador do Estado, Dr. José Ignácio Ferreira, em soleni
dade no auditório da Federação das Indústrias do
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Espírito Santo, lançou o Programa Nacional de Eletri
ficação Rural Luz no Campo.

Podemos afirmar que este será o maior progra
ma nacional de eletrificação rural em toda a América
Latina, atingirá 100% dos domicílios rurais em oito es
tados da Federação, entre eles o Espírito Santo.

Em apenas três anos, o programa levará ener
gia elétrica a 14 mil propriedades rurais no Espírito
Santo, beneficiando 47.600 habitantes. Com isso,
Luz no Campo duplica~áem 28% a eletrificação rural
no estado. Para que o programa atinja essa meta, a
atual rede elétrica do estado será acrescida em
6.000 quilômetros de extensão e 42.S00 postes de
eletricidade.

Somente no Estado do Espírito Santo os inves
timentos do Luz no Campo chegarão a R$44,S mi
lhões, sendo R$33,4 milhões provenientes da Eletro
brás. O restante dos recursos virá do governo esta
dual, dos municípios e das empresas concessionári
as de energia elétrica.

Nesta oportunidade não podemos deixar de
agradecer e parabenizar o Governq Federal, repre
sentado pelo ExmQ Sr. Ministro de Minas e Energia,
Dl'. Rodolpho Tourinho, pelo excepcional programa e
arrojadas metas que muito contribuirão para incenti
var e incrementar as atividades agropecuárias e,
conseqüentemente, pelo fortalecimento e aprimora
mento do desenvolvimento econômico do nosso
País.

Era o que tinha a dizer.

V - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SENHORES.
DEPUTADOS:

Partido

PARÁ

PUPSL

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSB/PCdoB

PT
PMOB PMDB/PST/PTN
PPB
PMDB PMDB/PST/PTN
PT
PT

ACRE

PFL
PPB
PSL
PPS
PT

AMAZONAS

Arthur Virgílio PSDB
Luiz Fernando PPB
Pauderney AVf:lino PFL
Vanessa Grazziotin PCdoB
Presentes do Amazonas: 4

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Eurípedes Miranda POT
Marinha Raupp PSDB
Sérgio Carvalho PSDB
Presentes de Rondônia: 4

TOCANTINS

Darci Coelho PFL
Igor Avelino PMDB PMDB/PST/PTN
João Ribeiro PFL
Osvaldo Reis PMDB PMDB/PST/PTN
Pastor Amarildo PPB
Presentes do Tocantins: 5

MARANHÃO

Costa Ferreira PFL
Francisco Coelho PFL
João Castelo PSDB PSDB/PTB
Mauro Fecury PFL
Neiva Moreira POT
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB PMDB/PST/PTN

Presentes do Maranhão: 8

Babá
Elcione Barbalho
Gerson Peres
Jorge Costa
Paulo Rocha
Valdir Ganzer
Presentes do Pará: 6

IIdefonço Cordeiro
João Tota
José Aleksandro
Márcio Bittar
Marcos Affonso
Presentes do Acre: 5

Bloco

PUPSL

PMDB/PST/PTN
PSOB/PTB
PSOB/PTB

PSB/PCdoB

AMAPÁ

PST
PSDB
PTB
PSB

Antônio Feijão
Badu Picanço
Eduardo Seabra
Evandro Milhomem
Presentes do Amapá: 4

RORAIMA

Almir Sá PPB
Luis Barbosa PFL
Robério Araújo PL
Presentes de Roraima: 3
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RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB PMDB/PST/PTN
Henrique Eduardo Alves PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes dc) Rio Grande do Norte: 2

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

BAHIA

PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PTB PSDB/PTB
PT
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PT
PSDB PSDB/PTB
PFL
PSDB
PFL
PT
PT

SERGIPE

PPB
PMDB PMDB/PST/PTN

MINAS GERAIS

PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PSDB

Ademir Lucas
Antônio do Valle
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada

Cláudio Cajado
Coriolano Sales
Félix Mendonça
Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
João Almeida
João Leão
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Rocha
Leur Lomanto
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mário Negromonte
Nelson Pellegrino
Nilo Coelho
Paulo Magalhães
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Presentes da Bahia: 23

ALAGOAS

João Caldas PL PUPSL
Joaquim Brito PT
Luiz Dantas PST PMDB/PST/PTN
Régis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 4

Cleonâncio Fonseca
Jorge Alberto
Presentes de Sergipe: 2

Joel de Hollanda PFL
Luciano Bivar PSL PUPSL
Pedro Eugênio PPS
Ricardo Fiuza PFL
Presentes de Pernambuco: 10

PSDB/PTB

PARAfBA

PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PT
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PPB
PSDB

Adauto Pereira
Armando Abíiio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga.
Domiciano Cabral
Damião Feliciano
Efraim Morais,
Enivaldo Ribeiro
Inaldo Leitão
Presentes dai Paraíba: 9

B.Sá
Gessivaldo Isaías
João Henrique
Themístocles Sampaio
Presentes do Piauí: 4

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PUPSL
Antonio Cambraia PSDB PSDB/PTB
Antônio José Mota PMDB PMDB/PST/PTN
Eunício OlivElira PMDB PMDB/PST/PTN
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCdoB
José Unhares PPB
José Piment(~1 PT
Léo Alcântara PSDB PSDB/PTB
Manoel Salviano PSDB PSDB/PTB
Mauro Benevides PMDB PMDB/PST/PTN
Nelson Otoch PSDB PSDB/PTB
Raimundo Gomes de MatosPSDB PSDB/PTB
Ubiratan Aguiar PSDB PSDB/PTB
Vicente Arruda PSDB PSDB/PTB
Presentes do Ceará: 14

PIAuí

PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PMDB PMDB/PST/PTN
Clementino Coelho PPS
Fernando Ferro PT

Gonzaga Patriota PSB PSB/PCdoB
Inocêncio Oliveira PFL
Joaquim Francisco PFL
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Cleuber Carneiro PFL Jair Bolsonaro PPB
Custódio Matos PSOB PSOB/PTB Jandira Feghali PCdoB PSB/PCdoB
Eduardo Barbosa PSOB PSOB/PTB João Mendes PMOB PMOB/PST/PTN
Gilmar Machado PT João Sampaio POT
Hélio Costa PMOB PMOB/PST/PTN Luiz Sérgio PT
Jaime Martins PFL Milton Temer PT
João Fassarella PT Miriam Reid POT
José Milítão PSOB PSOB/PTB Miro Teixeira POT
Júlio Delgado PMOB PMOB/PST/PTN Paulo Baltazar PSB PSB/PCdoB
Lael Varella PFL Paulo Feijó PSOB PSOB/PTB
Maria do Carmo Lara PT Rodrigo Maia PTB PSOB/PTB
Maria Elvira PMOB PMOB/PST/PTN Ronaldo Cezar Coelho PSOB PSOB/PTB
Mário de Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN Simão Sessim PPB
Nárcio Rodrigues PSOB PSOB/PTB Vivaldo Barbosa POT
Nílmário Miranda PT Presentes do Rio de Janeiro: 24
Odelmo Leão PPB

SÃO PAULO
Olímpio Pires POT
Philemon Rodrigues PL PUPSL Alberto Mourão PMOB PMOB/PST/PTN

Rafael Guerra PSOB PSDB/PTB Aloizio Mercadante PT

Roberto Brant PFL André Benassi PSDB PSOB/PTB

Romel Anizio PPB Angela Guadagnin PT

Ronaldo Vasconcellos PFL Antonio Palocci PT

Silas Brasileiro PMOB PMOB/PST/PTN Arnaldo Faria de Sá PPB

Virgílio Guimarães PT Celso Giglio PTB PSOB/PTB

Zaire Rezende PMDB PMOB/PST/PTN Corauci Sobrinho PFL

Presentes de Minas Gerais: 29 Cunha Bueno PPB

EspíRITO SANTO
De Velasco PSL PUPSL
Delfim Netto PPB

Aloízio Santos PSDB PSOB/PTB Or. Evilásio PSB PSB/PCdoB
João Coser PT Or. Hélio PDT
José Carlos Elias PTB PSB/PTB Edinho Araújo PPS
Marcus Vicente PSDB PSOB/PTB Eduardo Jorge PT
Nilton Baiano PPB Fernando Zuppo PDT
Ricardo Ferraço PSDB PSOB/PTB Jair Menegue~1Ii PT
Rita Camata PMDB PMDB/PST/PTN José Dirceu PT
Presentes do Espírito Santo: 7 José Genoíno PT

RIO DE JANEIRO José índio PMDB PMOB/PST/PTN
José Machado PT

Alcione Athayde PPB José Roberto Batochio POT
Almerinda de Carvalho PFL Luíza Erundina PSB PSB/PCdoB
Antonio Carlos Biscaia PT Marcelo Barbieri PMDB PMDB/PST/PTN
Ayrtan Xerêz PPS Michel Temer PMDB PMDB/PST/PTN
Coronel Garcia PSDB PSDB/PTB Milton Monti PMDB PMDB/PST/PTN
Dr. Helena PSDB PSDB/PTB Moreira Ferreira PFL
EberSilva POT Nelson Marquezelli PTB PSOB/PTB
Eduardo Paes PTB PSDB/PTB Neuton Lima PFL
Eurico Miranda PPB Paulo Kobayashi PSDB PSDB/PTB

lédio Rósa PMOB PMOB/PST/PTN Professor Luizinho PT
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MATO GROSSO DO SUL

Marçal Filho PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes do Mato Grosso do Sul: 1

Nelson Meurer PPB
Odílio Balbinotti PSDB PSDB/PTB
Ricardo Barros PPB
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL
Presentes do Paraná: 18

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL
Edinho Bez PMOB PMDB/PST/PTN
Hugo Biehl PPB
João Pizzolatti PPB
Luci Choinacki PT
Renato Vianna PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes de Santa Catarina: 6

o SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - A lis
ta de presença registra o comparecimento de 261
Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) 
Vai-se passar à apreciação da matéria que está so
bre a mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

RIO GRANDE DO SUL

Airton Dipp PDT
Alceu Collares POT
Augusto Nardes PPB
Caio Riela PTB PSOB/PTB
Cezar Schirmer PMOB PMOB/PST/PTN
Darcísio Perondi PMOB PMOB/PST/PTN
Enio Bacci POT
Esther Grossi PT
Fernando Marroni PT
Fettar Júnior PPB
Henrique Fontana PT
Luis Carlos Heinze PPB
Mendes Ribeiro Filho PMOB PMDB/PST/PTN
Osvaldo Biolchi PMDB PMDB/PST/PTN
Pompeo de Mattos PDT
Roberto Argenta PHDBS
Synval Guazzelli PMDB PMOB/PSTITPN
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldir Schmidt PMOB PMOB/PST/PTN
Presentes do Rio Grande do Sul: 20

PUPSL

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PARANÁ

PFL
PSDB
PSDB
PPB
PT
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PT
PSDB PSDB/PTB

PMDB PMDB/PST/PTN

Geovan Freitas
Juquinha
Luiz Bittencourt
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha
Presentes de Goiás: 7

DISTRITO FEDERAL

Maria Abadia PSDB PSDB/PTB
Pedro Celso PT
Presentes do Distrito Federal: 2

GOIÁS

PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PSTIPTN
PT
PFL
PFL

Affonso Camargo
Alex Canziani
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
Dr. Rosinha
Flávio Arns
Gustavo Fruet
Ivanio Guerra

José Borba
Luiz Carlos Hauly
Mareio Matos
Max Rosenmann

Moacir Micheletto

Sampaio Dória PSDB
Teima de Souza PT
Valdemar Costa Neto PL
Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano PSDB
Zulaiê Cobra PSDB
Presentes d~~ São Paulo: 37

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL
Pedro Henry PSDB PSDB/PTB
Ricarte de Freitas PSDB PSDB/PTB
Presentes de Mato Grosso: 3
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--1-

PROJETO DE l,EI N2 4.257-B, DE 1998
(Do Po~er Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nQ 4.257-A, de 1998 que altera a Lei
nQ 6.305, de 15 de dezembro de 1975, que
institui a classificação de produtos vegetais,
subprodutos e resíduos de valor econômico,
e dá outras providências; tendo pareceres
das Comissões: -de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias pela aprovação
deste, e pela aprovação parcial das Emen
das nQs 1,2, 3 e 4/99, apresentadas na Co
missão, com su~stitutivo (Relator: Sr. Lucia
no Pizzatto); de Agricultura e Política Rural
pela aprovação deste, com substitutivo, pela
aprovação parcial da Emenda nQ 3, apre
sentada em Plenário, com adoção parcial do
substitutivo da Comissão de Defesa do Con
sumidor, Meio Ambiente e Minorias, e pela
rejeição das Emendas nºs 1, 2 e 4, apresen
tadas em Plenário, contra os votos dos De
putados Geraldo Simões, João Grandão,
Luci Choinacki, Valdeci Oliveira e Wellington
Dias (Relator: Sr. Xico Graziano).

Pendente de pareceres das Comis
sões de Economia, Indústria e Comércio e
de Constituição e Justiça e de Redação.

Prazo: 5-3-00.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - So
bre a mesa requerimento no seguinte teor:

Sr. Presidel1te, requeremos a V.Exa., nos ter
mos regimentais, a retirada do Projeto de Lei nQ

4.257-B, de 1998, constante da pauta da presente
sessão.'

Sala das sessões, em 15 de março de 2000.
Assina o Deputado Walter Pinheiro, Vice-Líder

doPT.
O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Con

cedo a palavra para encaminhar ao Deputado Walter
Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidenttl, V.Exa. pode notar o
esvaziamento do plenário, até mesmo por parte das
próprias Lideranças, em razão de se tentar construir
um acordo. Na realidade, já há certo nível de avanço
nas negociações, que acontecem no momento, inclu
sive com relação a esse projeto.

Desde ontem, quando acordamos com os de
mais partidos a retirada de pauta da sessão de hoje

desse item, já havia a clara intenção de negociação,
pelo menos por parte do PMDB e do próprio Líder do
Governo na Casa.

A idéia do requerimento traduz muito mais o de
sejo de uma suspensão da sessão para nos possibili
tar um acordo. Talvez até V.Exa. tenha a prerrogativa
de suspender a sessão temporariamente. É produ
cente a iniciativa a ser tomada por V.Exa. no sentido
de retardar um pouco esta votação. Se não chegar
mos a um acordo, paciência!

Reconhecemos que a matéria está em urgência
constitucional e tem a ver com o trancamento da pau
ta. Então, é importante encontrarmos uma solução.
Por isso demos entrada no requerimento propondo a
retirada de pauta da matéria, na perspectiva da busca
do acordo.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) 
Tem V. Exa. él palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Blo
co/PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, sou novo na Casa. Contudo, pelo que
tenho conhecimento, nem requerimento é possível
votar. Estamos com a pauta completamente trancada.
Diversas Lideranças estão reunidas tentando tachar
duas ou três palavras que faltam para o acordo.

Peço a V.Exa que nos conceda cinco minutos o
que já seria tempo mais do que suficiente para articu
larmos uma negociação.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - A ar
güição de V.Exa. é procedente. Suspendo a sessão
por dez minutos para chegarmos ao consenso e vo
tarmos a matéria.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Obrigado.
O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or

dem. Ser.l revisão do orador.) - Sr. Presidente, com a
suspensão da sessão por alguns minutos para nego
ciarmos a matéria, não mais pleiteamos a retirada de
pauta.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio
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que o projeto é da mais alta importância, sobretudo
porque fortalece a agricultura no País.

A classificação de produtos e subprodutos de
origem vegetal é fundamental para o Brasil usufruir de
sua potencialiidade agrícola. Esta tem sido demons
trada nos últimos anos sobretudo no ano passado
quando na pauta da balança comercial brasileira mais
de 14 bilhões de reais foram fruto de agribusiness. O
Brasil é um grande produtor de soja, café, açúcar, ca
cau etc, tanto para consumo interno como externo.

Sr. Presidente, temos de votar este projeto em
regime de urgência, caso contrário, a pauta do Con
gresso Nacional ficará trancada. Temos de desobs
truí-Ia para podermos concluir a votação de matérias
importantes como a reforma do Poder Judiciário.
Assim, modernizaremos este País, teremos um le
gislativo forte e atuante e um Executivo devidamente
estruturado e fortalecido é o que chamamos de po
tência de Poderes no Brasil, chegando ao verdadeiro
Estado de Direito. .

Portanto, apelo aos Líderes e aos demais nego
ciadores, em nome dos diferentes partidos com as
sento nesta Casa, que cheguem ao entendimento. É
uma pequena nuança de palavras que poderá ser feita.

Peço a V.Exa., Sr. Presidente, que nos conceda
cinco minutos para chegarmos a um entendimento
sobre a matéria, a fim de, a partir das 16h, em sessão
extraordinária, votarmos a reforma do PoderJudiciário.

Esta Casa tem hoje três matérias polêmicas em
pauta: a primeira diz respeito ao nepotismo ou paren
tela. Eu acho que a matéria não é constitucional. Pos
so até ter uma posição favorável à matéria, mas não
gostaria de tratá-Ia como dispositivo da Constituição
Federal. Isso pode ser feito através de portaria, de
decreto.

A segunda se refere à quarentena de três anos.
É uma discriminação contra aqueles que ocupam im
portantes cargos na vida pública. Quarentena para
exercer atividade correlata com a que vinha sendo
exercida se justifica, mas não deve ser estendida a to
das as demais. Isso chegaria ao exagero.

E a terceira matéria é medida salutar não sei se
haverá tempo para votar, ou se ficará para outra ses
são, porque duas importantes votações irão ensejar
amplo debate, e é bom que a Casa discuta.

Sou daqueles que acredita que as matérias de
vem ser bem discutidas. A Câmara dos Deputados
não deve ser julgada pela quantidade de leis que
aprova, mas pela qualidade das leis aprovadas. Esta
Casa tem o dever e a obrigação de aprovar leis que
tenham repercussão na vida do País.

Em alguns países do mundo, quando se vai, por
exemplo, propor a elaboração de uma lei sobre deter
minado assunto, o povo sai às ruas protestando, por
que ainda não pôde absorver o conteúdo de leis ante
riormente aprovadas. Então, são leis fundamentais
que têm repercussão na vida de uma nação não é
uma lei qualquer.

Quando se diz que a Câmara dos Deputados
aprovou trezentas leis, eu me pergunto: quais dessas
leis têm repercussão na vida nacional?

Sr. Presidente, com essa intervenção, espero
ter contribuído para o debate.

Cumprimento V.Exa. pelo brilhante tmbalho à
frente da Primeira Secretaria da Casa. É uma satisfa
ção tê-lo hoje na presidência dos nOSSOG trabalhos.

Mais uma vez, estou pronto a cumprir o meu de
ver para com o País.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Agra
deço a V.Exa. as palavras a mim dirigidas.

A Presidência acolhe as sugestões dos Deputa
dos Mendes Ribeiro Filho e Inocêncio Oliveira e sus
pende a sessão por dez minutos na convicção de que
as lideranças chegarão a um acordo acerca da matéria.

(É suspensa a sessão.)

O Sr. Ubiratan Aguiar, 1Q Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Michel Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está rea
berta a sessão.

Foi retirado o requerimento de retirada da pauta
do Projeto de lei nl! 4.257-B, de 1998.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para pro
ferir parecer, em substituição à Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio, concedo a palavra ao Sr.
Deputado Carlito Merss.

O SR. CARLlTO MERSS (PT - SC. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, tive o privilégio de ser Relator
do Projeto de Lei nQ 4.257, de 1998, na Comissão de
Economia, Indústria e Comércio e, com certeza, pude
aprender muito. O projeto "institui a classificação de
produtos vegetais, subprodutos e resíduos de valor
econômico, e dá outras providências".

Na Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, conseguimos realizar grande discussão com enti
dades, profissionais da área, o próprio Ministério, o
Governo e pessoas ligadas a essa questão, porque tí
nhamos certeza da importância desse projeto. Afinal
de contas, estamos tratando de consumo, de alimen
tação e de classificação, em um momento em que
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não só no Brasil, mas em todo o mundo, infelizmente,
observamos os interesses econômicos de produtores
de alimentos se sobreporem à qualidade.

Foi um projeto muito discutido, inclusive ainda
agora estávamos tentando chegar a uma redação fi
nal que pudesse dirimir todas as dúvidas que tínha
mos em relação ao projeto.

Sr. Presidente, o meu parecer não pôde ser vo
tado na Comissão de Economia, Indústria e Comércio
porque o Deputado Ricardo Ferraço pediu vistas da
matéria. Como se trata de projeto em regime de ur
gência, logo, ele teve de ser discutido no Plenário.

Apresento alguns questionamentos em relação
ao projeto enviado pelo Poder Executivo, que parte do
princípio de que a intervenção estatal, na atividade de
classificação de produtos, impõe aos produtores dois
fatores desnecessários de custos, quais sejam: pri
meiro, a obrigatoriedade de classificação, mesmo
para transações entre agentes privados e, em alguns
casos, de forma cumulativa em diversas etapas da
cadeia produtiva; segundo, a exigência de que essa
classificação seja realizadÇl. pela União ou, quando
existir convênio, por entidades públicas dos estados e
do Distrito Federal e, apenas no caso da inexistência
de convênio, por entidades privadas.

Para sanar o primeiro ponto, o projeto acaba
com a obrigatoriedade de çlassificação, mantendo-a
apenas no caso de compra e venda de estoques pú
blicos, o que, certamente, é uma forma de garantir a
transparência e a probidade das operações de manu
tenção de estoques do Governo Federal. Nas transa
ções entre particulares, a classificação apenas seria
realizada quando assim o desejarem as partes.

Ao permitir que os serviços de classificação se
jam executados por empresas privadas, o projeto visa
imprimir maior competição à atividade, o que deve
atuar não apenas no sentido de reduzir as tarifas co
bradas, como também no de melhorar a qualidade e a
confiabilidade dos serviços prestados como já ocorre
na classificação de produtos destinados à exportação.

Aliás, a observação do que ocorre no sistema de
classificação de produtos para exportação indica que
a ampliação da concorrência, subordinada e fiscaliza
da pela autoridade pública, é de fato um caminho para
o fortalecimento da atividade.

A questão da obrigatoriedade ou não da classifi
cação, entretanto, não nos parece tão simples.

Os defensores da não obrigatoriedade da clas
sificação argumentam que ela perdeu sua utilidade
com a entrada em vigor da Lei nº 8.078/90 (Código de
Defesa do Consumidor.) Coincidentemente, hoje é o

Dia Nacional do Consumidor. Ou seja, a aplicação da
quele código é suficiente para garantir aos consumi
dores a disponibilização de produtos de boa qualida
de, independentemente de sua classificação própria
ou prévia.

Entretanto, a classificação possui também um
componente de natureza puramente comercial ao es
tabelecer parâmetros quantitativos que interessam à
negociação entre as partes, na medida em que são
referenciais para o estabelecimento de preços e-OO..
entação para melhor aproveitamento industrial do
produto.

Desse modo, a padronização e a classificação
vegetal, na realidade, atuam como mecanismos auxi
liares de comercialização, estabelecendo uma grada
ção de tipos, em função das diferentes qualidades
apresentadas pelos produtos, permitindo o diferencial
de preço aplicado pelo mercado e a livre escolha do
consumidor, conforme suas preferências e poder
aquisitivo.

Além disso, vale notar, como ressaltou o Dr. Jor
ge Arthur Morsch, na audiência pública que realiza
mos na Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, que a classificação é um completo controle de
qualidade, realizado dentro de padrões internaciona
is. A classificação oficial observa regras universais de
isenção e imparcialidade, que determinam que sua
execução seja realizada não pelo próprio produtor,
mas por terceiro que detenha a necessária credibili
dade e autoridade para certificar.

Das considerações acima e da reflexão sobre as
apresentações realizadas nas diversas oportunidades
em que a matéria foi discutida, parece-nos claro que:

é importante manter a obrigatoriedade da clas
sificação dos produtos vegetais e seus subprodutos,
não apenas nos casos dos estoques públicos, mas
também sempre que destinados ao consumo, à in
dustrialização e à comercialização;

seria inadequado permitir que empresas classi
fiquem seus próprios produtos, o que poderia retirar
da atividade isenção e imparcialidade que lhe devem
ser proprias.

Em função dessa exposição, Sr. Presidente, e,
principalmente, pelas discussões que tivemos há
poucos minutos, entendemos que houve um grande
avanço naquele relatório do Deputado Xico Graziano,
mas votaremos contrário sabendo que teremos mais
uma oportunidade ainda no Senado Federal de ampli
armos esta discussão e transformarmos a classifica
ção ainda em algo sério, necessário e obrigatório no
Brasil.
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Senhor Presidente, é este o nosso relatório.
Esperamos ter contribuído nas discussões prelimina
res e, principalmente, ainda hoje, para que, efetiva
mente, os subprodutos e os produtos vegetais pos
sam ter, sim, uma fiscalização e uma classificação
que garantam ao consumidor sua qualidade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PROJETO DE LEI NQ 4.257-A, DE 1998
(Mensagem nº 336/98 do Poder Executivo)

Altera a Lei nº 6.305, de 15 de dezembro de
1975, que "institui a classificação de produtos vegeta
is, subprodutos e resíduos de valor econômico, e dá
outras providências".

I - Relatório

A Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presi
dente da ReplJblica nQ 336, de 13 de março de 1998,
encaminhou a esta Casa o presente projeto de lei,
que, alterando os artigos 12 , 32 e 62 da Lei nº 6.305, de
15 de dezembro de 1975, pretende:

A - eliminar a obrigatoriedade de classificação
de produtos vegetais destinados à comercialização
interna no âmbito da iniciativa privada;

B - permitir que empresas privadas participem
livremente do mercado de prestação de serviços de
classificação de produtos vegetais; e

C - determinar que, quando prestados por meio
de convênios celebrados entre a União e os estados,
os territórios, o Distrito Federal e outras entidades pú
blicas, esses t~erviços serão retribuídos pelo regime
de preços públicos, conforme tabela de valores fixada
pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento.

Na Exposição de Motivos Interministerial n2

1421MF/MA, que acompanha a proposição em tela,
argumenta-se que "há bastante tempo, os produtores
e empresas que atuam no setor reclamam da qualida
de dos serviços prestados e de sua obrigatoriedade,
sob o argumento de que, na maioria dos estados da
Federação, são insuficientes e de confiabilidade duvi
dosa. Além disso, trata-se de um ônus que recai sobre
os agentes privados mesmo quando as partes contra
tantes não querem recorrer à classificação"

Em prosseguimento, a exposição de motivos es
clarece que o projeto de lei, "ao modificar o atual está
gio dos serviços de classificação de produtos vegeta-

is, possibilita que as entidades existentes continuem
atuando ao lado das empresas privadas capacitadas
para tal, ora autorizadas a prestá-los. O Ministério da
Agricultura e do Abastecimento continuaria a formular
e divulgar os padrões oficiais para efeito de classifica
ção".

Ao finalizar seus argumentos, a exposição de
motivos incorre, smj, em engano ao afirmar que "o
projeto permitiria ao produtor ou comerciante, na
compra e venda de estoques públicos, a dispensa de
classificação efetuada por terceiros se assim aprou
ver às partes contratantes". Na verdade, a proposição
inclui parágrafo 32 no artigo 12 da Lei n9 6.305/75, com
a seguinte redação:

"§ 3QA classificação de que trata este artigo s6 é
compulsória na compra e venda de estoques públicos."

Ou seja, permanece, de forma explícita, a obri
gatoriedade da classificação sempre que a transação
envolver estoques públicos, não se abrindo às partes
contratantes a possibilidade de sua dispensa, como
quer fazer crer a Exposição de Motivos.

A proposição foi aprovada na Comissão de De
fesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, na
forma de substitutivo apresentado pelo nobre Deputa
do Luciano Pizzatto, o qual altera significativamente o
projeto recebido do Poder Executivo. Entre as princi
pais modificações introduzidas por aquela Comissão,
destacam-se:

A - a manutenção da obrigatoriedade de classi
ficação quando os produtos forem destinados à co
mercialização para consumo humano;

B - a determinação de que a classificação seja
realizada apenas uma vez, desde que o produto man
tenha a sua identidade e qualidade;

C - as especificações dos tipos de empresas e
entidades que podem ser credenciadas para realizar
a classificação;

D - a criação, no Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, do Cadastro Geral de Classificação,
destinado ao registro de pessoas físicas ou jurídicas,
de direito público ou privado, credenciadas para o
exercício da atividade de classificação;

E - o estabelecimento das penalidades e san
ções administrativas aplicáveis por descumprimento
da lei.

Em 2 de fevereiro, no plenário desta Comissão,
foi realizada audiência pública para debater o presen
te projeto de lei, oportunidade em que compareceram
e usaram da palavra os senhores Benedito Rosa do
Espírito Santo, Secretário de Política Agrícola do Mi
nistério da Agricultura e do Abastecimento; Sr. Fran-
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cisco Haroldo Alves, Presidente do Fórum dos Secre
tários de Agricultura; Dr. Jorge Arthur Morsch, advo
gado, representando o governo do Estado do Rio
Grande do Sul; Sr. Wagner Spirandelli, Presidente da
Associação Brasileira dos Órgãos Oficiais de Classifi
cação de Produtos de Origem Vegetal, bem como re
presentantes da Organização das Cooperativas Bra
sileiras, Confederação Nacional da Agricultura, Abitri
go, Abeove e Contag.

A proposição em tela recebeu no Plenário desta
Câmara dos Deputados quatro emendas. As duas pri
meiras emendas tiveram como primeiro signatário o
ilustre Deputado Walter Pinheiro e, as seguintes, res
pectivamente, os Deputados Luiz Bittencourt e Cezar
Schirmer. O Deputado Walter Pinheiro propõe com a
primeira emenda remeter aos Estados e ao Distrito
Federal a responsabilidade de deliberar sobre a exe
cução dos serviços de classificação pelas entidades
privadas. Sua segunda emenda suprime o § 3º do art.
1º do referido projeto de lei.

A emenda do Deputado Luiz Bittencourt apre
senta um novo substitutivo ao projeto, semelhante ao
que havia apresentado no âmbito da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio ambiente e Minorias.
Igualmente, o Deputado Cezar Schirmer propõe uma
ampla modificação do texto do projeto apresentado,
sugerindo maior participação dos Estados e do Distri
to Federal no processo de classificação dos produtos
vegetais.

É o relatório.

11- VOTO DO RELATOR

O projeto de lei enviado pelo Poder Executivo
parte do princípio de que a intervenção estatal na ati
vidade de classificação de produtos vegetais impõe
aos produtores dois fatores desnecessários de cus
tos, quais sejam:

A - a obrigatoriedade de classificação, mesmo
para transações entre agentes privados, e, em alguns
casos, de forma cumulativa em diversas etapas da
cadeia produtiva; e

B - a exigência de que essa classificação seja
realizada pela União ou, quando existir convênio, por
entidades públicas dos estados e do Distrito Federal
e, apenas no caso de inexistência de convênio, por
entidades privadas.

Para sanar o primeiro ponto, o projeto de lei aca
ba com a obrigatoriedade de classificação,' manten
do-a apenas no caso de compra e venda de estoques
públicos, o que, certamente, é uma forma de garantir
a transparência e a probidade das operações de ma-

nutenção de estoques do Governo Federal. Nas tran
sações entre particulares, a classificação apenas
será realizada quando assim o desejarem as partes.

Ao permitir que os serviços de classificação se
jam executados por empresas privadas, o projeto visa
imprimir maior competição à atividade, o que deve
atuar não apenas no sentido de reduzir as tarifas co
bradas como, também, no de melhorar a qualidade e
a confiabilidacJe dos serviços prestados, como já
ocorre na classificação de produtos destinados à ex
portação.

Aliás, a observação do que ocorre no sistema de
classificação de produtos para exportação indica que
a ampliação da concorrência, subordinada e fiscaliza
da pela autoridade pública é, de fato, um caminho
para o fortalecimento da atividade.

A questão da obrigatoriedade ou não da classifi
cação, entretanto, não nos parece tão simples.

Os defensores da não obrigatoriedade da clas
sificação argumentam que ela perdeu sua utilidade
com a entrada em vigor da Lei nº 8.078/90 (Código de
Defesa do Consumidor). Ou seja, a aplicação daquele
Código é suficiente para garantir aos consumidores a
disponibilização de produtos de boa qualidade, inde
pendentemente da sua classificação prévia.

Entretanto, a classificação possui, também, um
componente de natureza puramente comercial, ao
estabelecer parâmetros qualitativos que interessam à
negociação entre as partes, na medida em que são
referenciais para o estabelecimento de preços e ori
entação para o melhor aproveitamento industrial do
produto.

Desse modo, a padronização e a classificação
vegetal, na realidade, atuam como mecanismo auxili
ar da comercialização, estabelecendo uma gradação
de tipos em função das diferentes qualidades apre
sentadas pelos produtos, permitindo o diferencial de
preço aplicado pelo mercado e a livre escolha do con
sumidor, conforme suas preferências e poder aquisiti
vo.

Além disso, vale notar, como ressaltou o Sr. Jor
ge Arthur Morsch na audiência pública realizada so
bre a matéria nesta Comissão, que a classificação "é
um completo controle de qualidade, realizado dentro
de padrões internacionais. A classificação oficial ob
serva regras universais de isenção e imparcialidade,
que determinam que sua execução seja realizada não
pelo próprio produtor, mas por terceiro, e por terceiro
que detenha a necessária credibilidade e autoridade
para certificar".
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Das con:~ideraçõesacima e da reflexão sobre as
apresentações realizadas nas diversas oportunida
des em que a matéria foi discutida nesta Casa, pare
ce~nos claro que:

- é importante manter a obrigatoriedade da
classificação dos produtos vegetais e seus subprodu
tos não apenas no caso de estoques públicos, mas
também sempre que destinados ao consumo, à in
dustrialização e à comercialização; e

- seria inadequado permitir que empresas parti
culares classificassem seus próprios produtos, o que
poderia retirar da atividade a isenção e a imparciali
dade que lhe devem ser próprias.

Em função do exposto e das amplas negocia
ções que envolveram Audiência Pública nesta Comis
são, da importância de que o açodo na votação desta
matéria não impacte destrutivamente em setor já
existente que opera a fiscalização e o controle de
qualidade dos produtos vegetais, pelo entendimento
de que esta discussão merece maior aprofundamen
to, apresentamos nosso voto contrário ao Projeto de Lei
nQ 4.257-A, de 1998 e das emendas apresentadas.

Sala da Comissão, de de 2000. Deputado Car~

Uto Merss, Re'lator.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare

cer é pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para ofe
recer parecer ao projeto, em substituição à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, concedo a
palavra ao Sr. Deputado José Carlos Aleluia.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, em substituição ao Deputado Moreira Ferrei
ra, do PFL, de São Paulo, vou proferir parecer quanto
à constitucionalidade do Projeto de Lei nº 4.257-B, de
1998, do PodeI' Executivo. O projeto reformula a Lei nll

6.305, de 15 de dezembro de 1975.
Senhor Presidente, se eu tivesse de proferir pa

recer pela constitucionalidade da lei que está sendo
alterada à luz da Constituição de 1988 teria dúvidas
quanto à constitucionalidade, porque cria um mono
pólio por lei, que, no meu entendimento, não temos
poderes para criar. Portanto, a reformulação vem no
sentido de fazer com que se liberalize e se desregula
mente um setol' da economia que está sendo onerado
e, conseqüentemente, perdendo a competitividade,
em razão de urna inconstitucionalidade.

Se tivesse de me manifestar quanto à constituci
onalidade do projeto substitutivo apresentado pelo
Deputado Carlito Merss, do PT, teria também que ofe
recer o parecer pela inconstitucionalidade. No entan-

to, estou emitindo parecer quanto à constitucionalida
de da mensagem do Executivo, isto é, do projeto ori
ginai do Executivo, e tenho notícias de que será aper
feiçoado por meio de emendas.

Portanto, o parecer é pela constitucionalidade,
porque entendo que a iniciativa do Executivo é perfei
tamente compatível com a alínea b, § 1!l, do art. 171
da Constituição Federal.

Este é o meu parecer.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare
cer é pela constitucionalidade, juridicidade e boa téc~

nica legislativa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há vários
oradores inscritos para discutir a matéria. Eu gostaria
de fazer um apelo.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
- RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, apelo a V. Exa. para que encerre a discussão.
Houve um entendimento sobre a matéria, e isso só
beneficiaria o andamento do trabalho na Casa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
Está encerrada a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre
a Mesa a seguinte:

EMENDA DE PLENÁRIO SUBSTITUTIVA
GLOBAL AO PL NQ 4.257, DE 1998,

DO PODER EXECUTIVO

-N2 S-
(Quando da discussão em Plenário)

Institui a classificação de produtos
vegetais, subprodutos e resíduos de valor
econômico, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1!! Em todo o território nacional, a classifica

ção é obrigatória para os produtos vegetais, seus
subprodutos e resíduos de valor econômico:

I - quando destinados diretamente à alimenta
ção humana;

11 - nas operações de compra e venda do Poder
Público; e

11I-os portos, aeroportos e postos de fronteiras,
quando da importação.

§ 111 A classificação para as operações previstas
no inciso \I será de responsabilidade do Poder Públi-
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co, que poderá repassá-Ia aos agentes credenciados
nos termos desta lei.

§ 2º É prerrogativas exclusiva do Poder Público
a classificação dos produtos vegetais importados.

§ 3º A classificação será realizada uma única
vez desde que o produto 'mantenha sua identidade e
qualidade. '

Art. 2º A classificação a que refere-se o artigo
anterior fica sujeita à organização normativa, à super
visão técnica, à fiscaliz&ção e ao controle do Ministé
rio da Agricultura e do Abastecimento.

Art. 3º Para efeitos desta lei, entende-se por
classificação o ato de determinar as qualidades intrín
secas e extrínsecas de um produto vegetal, com base
em padrões oficiais, físicos ou descritos.

Parágrafo único. Os padrões oficiais de produtos
vegetais, seus subprodutos e resíduos de valor eco
nômico serão estabelecidos pelo Ministério da Agri
cultura e do Abastecimento.

Art. 4º Ficam autorizadas a exercer a classifica
ção de que trata esta lei, mediante credenciamento
do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e
conforme procedimentos e exigências contidos em
regulamento:

I - os estados e o Distrito Federal, diretamente
ou por intermédio de órgãos ou empresas especiali
zadas;

11 - as cooperativas agrícolas e as empresas ou
entidades especializadas na atividade; e

111- as bolsas de mer<?adorias, as universidades
e institutos de pesquisa.

Art. 5º O ato de credenciamento referido no arti
go anterior será retribu ído pelo regime de taxa, ca
bendo ao Ministério da Agricultura e do Abastecimen
to fixar os valores, assim como a forma e o prazo de
arrecadação. t

Parágrafo único. Qs serviços objeto do credenci
amento, bem como as pessoas físicas ou jurídicas
neles envolvidas, estão sujeitos à supervisão, ao con
trole e à fiscalização dó Ministério da Agricultura e do
Abastecimento quanto li atividade de classificação le
vada a efeito, a capacitação e qualificação dos técni
cos, a adequação de equipamentos e instalações e a
conformidade dos serviços prestados.

Art. 6º Fica instituído, no Ministério da Agricultu
ra e do Abastecimento, para fins de controle e fiscali
zação, o Cadastro Geral de Classificação, destinado
ao registro de pessoas físicas ou jurídicas, de direito
público,ou privado, envolvidas no processo de classi
ficação. i '

Art. 8º A fiscalização da classificação de que tra
ta esta lei poderá ser executada pelos estados e pelo
Distrito Federal, mediante delegação de competência
do Ministério da Agricultura e do Abastecimento.

Art. 9º Sem prejuízo das responsabilidades civil
e penal cabíveis, a infringência às disposições conti
das nesta lei sujeita as pessqas físicas ou jurídicas,
de direito público ou privado, envolvidas no processo
de classificação, às seguintes sanções administrati
vas, isolada ou cumulativamente:

I - advertência;
11 - multa de até 500.000 Ufir ou índice equiva

lente que venha a substituí-lo;
111- suspensão da comercialização do produto;
IV - apreensão ou condenação das matéri-

as-primas e produtos;
V - interdição do estabelecimento;
VI - suspensã~ do credenciamento; e
VII - cassação ou cancelamento do credencia

mento.
§ 1ºA suspensão da comercialização do produ

to e do credenciamento pode ser utilizada como medi
da cautelar no ato da ação fiscal, na forma a ser espe
cificada em regulamento.

§ 2º Cabe ao Ministério da Agricultura e do
Abastecimento dispor sobre a destinação de produ
tos apreendidos ou condenados na forma desta lei.

Art. 1O. () art. 37 da Lei nº 8.171, de 17 de janei
ro de 1991 , passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 37. É mantida, no território nacional, a exi
gência de padronização, fiscalização e classificação
de produtos animais, subprodutos e derivados e seus
resíduos de valor econômico, bem como dos produ
tos de origem animal destinados ao consumo e à in
dustrialização para o mercado interno e externo:'

Art. 11. O Poder Executivo regulamentará a pre
sente lei, dentro de noventa dias.

Art. 12. Esta lei entrará em vigor no prazo de no
venta dias a partir da data de sua publicação, revo
gando-se a Lei nº 6.305, de 15 de dezembro de 1975.
- Aécio Neves, Líder do Bloco Parlamentar
PSDB/PTB.

Justificação

O projeto original do Executivo, enviado ao Con
gresso Nacional em 1998, pretendia introduzir algu
mas modificações na Lei nº 6.305/75, mas manteria
em vigor alguns de seus dispositivos. Todavia, na for
ma atual, as disposições daquela lei serão completa
mente substituídas pelo novo texto legal, sendo reco-
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mendável, por conseguinte, revogar explicitamente a
Lei n2 6.305 e dar nova redação ao art. 37 da Lei nQ

8.171/91, para evitar dubiedade quanto aos dispositi
vos legais vigentes. Neste caso, propõe-se a modifi
cação da ementa, eliminado o art. 1º e renumeran
do-se os arts. 2º e 3º, além de colocar-se de forma ex
plicita, neste último, os textos legais revogados.

Por outro lado, o art. 49 do substitutivo acima tem
o objetivo primordial de listar os órgãos e entidades
que poderão executar os serviços de classificação.
Assim, é importante que se coloque no inciso I do
mesmo, para dar maior destaque, os estados e o Dis
trito Federal, os principais executores desse tipo de
serviço atualmente. Na forma como está (no corpo do
art. 82), além de pouco explícito, pode gerar confusão
desnecessária. Adicionalmente, sugere-se a inclusão
das bolsas de mercadorias, universidades, institutos
de pesquisa e outras entidades ligadas ao agronegó
cio no inciso 11 (agora renumerado para inciso 111), haja
vista que algumas dessas entidades também prestam
(ou já prestaram) esse tipo de serviço.

A presente emenda abrange as propostas do
Poder Executivo, as sugestões das Comissões de De
fesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e de
Agricultura e Política Rural, bem como outras propos
tas de aperfeiçoamento da lei atual.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para ofe
recer parecer à emenda de Plenário de nº 5, em subs
tituição à Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, concedo a palavra ao Sr. Depu
tado Fernanda Gabeira.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias examinou o Projeto de Lei nº
4.257, de 199B, e o considera tecnicamente perfeito.
Portanto, o parecer é pela aprovação. O projeto pas
sou por uma série de discussões, que a Comissão
acompanhou, e aprova a evolução das emendas
que serão apresentadas hoje.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare
cer é pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra, para oferecer parecer à Emenda de Plená
rio n2 5, em substituição à Comissão de Agricultura e
Política Rural, <ao Sr. Deputado Xico Graziano.

O SR. XICO GRAZIANO (Bloco PSDB - SP.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, srªs e Srs. Deputados, a Emenda de
Plenário nº 5 teve a intenção de aglutinar várias ou-

tras apresentadas no prazo regimental ou sugestões
de emendas que foram negociadas arduamente
nesses dias, especialmente nesta tarde, aqui no ple
nário.

De tal forma que esta Emenda nº 5 compatibili
za, aglutina e incorpora essas várias sugestões.
Assim, nós nos manifestamos pela sua aprovação,
com uma pequena correção que já foi apresentada
nessa última versão a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare
cer é pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra, para oferecer parecer à F:menda de
Plenário nº 5, em substituição à Comissão de Eco
nomia, Indústria e Comércio, ao Sr. Deputado Carlito
Merss.

O SR. CARLITO MERSS (PT - SC. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
da mesma forma que já havia dito na minha fala ini
ciai, reconhecemos o avanço que tivemos com essa
reunião. Assim, essa emenda aglutinativa, essa ver
são que conseguimos agora aqui, no plenário, na ver
dade, contempla boa parte das preocupações da
bancada.

Portanto, nesse sentido, votaremos a favor da
Emenda de Plenário nº 5.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare
cer é pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra, para oferecer parecer à Emenda de
Plenário nº 5, em substituição à Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação, ao Sr. Deputado
José Carlos Aleluia.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - SA.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, conforme antecipei no parecer que emiti so
bre o Projeto de Lei nº 4.257, do Governo, a Emenda
nº 5, que ora tenho oportunidade de relatar, produz
um aperfeiçoamento no projeto sem trazer nenhuma
alteração quanto a sua constitucionalidade. Portanto,
embora, no mérito, seja um aperfeiçoamento, é um
aperfeiçoamento que mantém o projeto dentro dos li
mites da constitucionalidade.

Esse é o meu parecer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare

cer é pela constitucionalidade, juridicidade e boa téc
nica legislativa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so
bre a Mesa os seguintes: Requerimentos
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PT)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso II

e § 2º, do Regimento Interno, destaque para a vota
ção em separado da Emenda nº 1, apresentada em
Plenário sobre o Projeto de Lei nº 4.257, de 1998.

Sala das Sessões, 14 de março de 2000. 
Deputado Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PT)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso II

e § 2º, do Regimento Interno, destaque para a vota
ção em separado da Emenda nº 2, apresentada em
Plenário sobre o Projeto de Lei nº 4.257, de 1998.

Sala das Sessões, 14 de março de 2000. 
Deputado Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT.

PROJETO DE LEI N!! 4.257-8, DE 1998
(Do Poder Executivo)

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, inciso" do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, desta
que para aprovação da Emenda de Plenário nº 4;
emenda substitutiva global apresentada ao Projeto de
Lei nº 4.257, de 1998.

Sala das Sessões, 14 de março de 2000. 
Deputado Cezar Schirmer, Bloco Parlamentar
PMDB/PST/PTN,

PROJETO DE LEI N!! 4.257-8, DE 1998
(Do Poder Executivo)

REQUERIMENTO DE PREFERÊNCIA N!! 1
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos dos arts. 159 e 160 do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, Prefe
rência para votar, em primeiro lugar, a Emenda de
Plenário nQ 4, emendai substitutiva global apresenta
da ao Projeto de Lei nº 4.257, de 1998.

Sala das Sessões, 14 de março de 2000. 
Deputado Cezar Schirmer, Bloco Parlamentar
PMDB/PST/PTN.

REQUERIMENTO DE PREFERÊNCIA NQ 2

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, preferên

cia para a votação do substitutivo apresentado pelo

Relator designado pela Mesa em substituição à Co
missão de Economia, Indústria e Comércio, sobre o
substitutivo apresentado pela Comissão de Agricultu
ra e Política R:ural e sobre o Projeto de Lei nº 4.257,
de 1998.

Sala das Sessões, 14 de março de 2000. 
Deputado Wl:illter Pinheiro, Vice-Líder do PT.

REQUERIMENTO DE PREFERÊNCIA Nº 3

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, preferência

para a votação da Emenda de Plenário nº 5, antes do
substitutivo das Comissões, ao Projeto de Lei nº
4257-B/98, que altera a Lei nº 6.305, de 1975, que
institui a classificação de produtos vegetais, subpro
dutos e resíduos de valor econômico e dá outras pro
vidências.

Sala das Sessões, 15 de março de 2000. - Aécio
Neves, Líder do Bloco Parlamentar PSDB/PTB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passa-se
à votação.

, Deputado Aloizio Mercadante, V. Exª está inscri
to. E para encaminhar contrariamente à matéria?

O SR. ~~LOIZIO MERCADANTE - Encaminhar
como Líder, Sr. Presidente. É isso?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não. Os
encaminhamentos também estão superados.

O SR. .lILOIZIO MERCADANTE - Sr. Presiden
te, vamos passar para a votação diretamente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Consulto
o Líder Aloizio Mercadante sobre se o Partido dos
Trabalhadores mantém a preferência para a Emenda
de Plenário rIº 4, os destaques das Emendas nº 1 e 2
e a preferência para o substitutivo da Comissão de
Economia.

O SR. VALDECI OLIVEIRA - Sr. Presidente
pela ordem. l

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. VALDECI OLIVEIRA (PT - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
Emenda nº 4 não é da bancada. Acho que é do
PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É do
PMDB. Tem razão V. Exª.

O SR. VALDECI OLIVEIRA - As demais emen
das e as demais preferências, já que, em função do
acordo, conseguimos avançar, a bancada retira.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
Retirados os requerimentos.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Consulto
o Deputado Mendes Ribeiro Filho sobre o requeri
mento de destaque e o requerimento de referência
para a Emenda de Plenário nº 4, do PMDB. (Pausa.)
Também retirados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção o requerimento de preferência para a votação da
Emenda de Plenário nº 5, que é substitutivado projeto.

Os Srs. Deputados que estiverem de acordo
permaneçam como se acham. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em Ple

nário foi oferecida e vou submeter a votos a seguinte:

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL Nll 5

Institui a classificação e produtos
vegetais, subprodutos e resíduos de valor
econômico, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Ar. 1º Em todo o território nacional, a classifica

ção é obrigatória para os produtos vegetais, seus
subprodutos e resíduos de valor econômico:

I - quando destinados diretamente à alimenta
ção humana;

II - nas operações de compra e venda do Poder
Público; e

111- nos portos, aeroportos e postos de fronteiras,
quando da importação.

§ 1ºA classificação para as operações previstas
no inciso 11 será de responsabilidade do Poder Públi
co, que poderá repassá-Ia aos agentes credenciados
nos termos desta lei.

§ 22 É prerrogativa exclusiva do Poder Público a
classificação dos produtos vegetais importados.

§ 3º A classificação será realizada uma única
vez desde que o produto mantenha sua identidade e
qualidade.

Art. 2º A classificação a que refere-se o artigo
anterior fica sujeita à organização normativa, à super
visão técnica, à fiscalização e ao controle da Ministé
rio da Agricultura e do Abastecimento.

Art. 32 Para efeitos desta Lei, entende-se por
classificação o ato de determinaras qualidades intrín
secas e extrínsecas de um produto vegetal, com base
em padrões oficiais, físicos ou descritos.

Parágrafo único. Os padrões oficiais de produtos
vegetais, seus subprodutos e resíduos de valor eco
nômico serão estabelecidos pelo Ministério da Agri
cultura e do Abastecimento.

Art. 4º Ficam autorizadas a exercer a classifica
ção de que trata esta Lei, mediante credenciamento
do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e
conforme procedimentos e exigências contidos em
regulamento:

I - os Estados e o Distrito Federal, diretamente
ou por meio de órgãos ou empresas especializadas;

11 - as cooperativas agrícolas e as empresas ou
entidades especializadas na atividade; e

11I - as bolsas de mercadoria, as universidades
e os institutos de pesquisa.

Art. 5º O ato de credenciamento referido no arti
go anterior será retribuído pelo regime de taxa, ca
bendo ao Ministério da Agricultura e da Abastecimen
to fixar os valores, assim como a forma e o prazo de
arrecadação.

Parágrafo único. Os serviços abjeto do credenci
amento, bem como as pessoas físicas ou jurídicas
neles envolvidas, estão sujeito à supervisão, ao con
trole e a fiscalização do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento quanto a atividade de classificação le
vada a efeito, a capacitação e qualificação das técni
cos, a adequação de equipamentos e instalações e a
conformidade das serviços prestados.

Art. 6º Fica instituído, no Ministério da Agricultu
ra e do Abastecimento, para fins de controle e fiscali
zação, o Cadastro Geral de Classificação, destinado
ao registro de pessoas físicas ou jurídicas, de direito
público ou privado, envolvidas no processo de classi
ficação.

Art. 811 Afiscalização da classificação de que tra
ta esta lei poderá ser executada pelos Estados e pelo
Distrito Federal, mediante delegação de competência
do Ministério da Agricultura e do Abastecimento.

Art. 92 Sem prejuízo das responsabilidades civil
e penal cabíveis, a infringência às disposições conti
das nesta Lei sujeita as pessoas físicas ou jurídicas,
de direito pública ou privado, envolvidas no processo
de classificação, às seguintes sanções administrati
vas, isolada ou cumulativamente:

I - advertência;
/I - multa de até 500.000 Ufir ou índice equiva

lente que venha substituí-lo;
111 - suspensão da comercialização do produto;
IV - apreensão ou condenação das matéri-

as-primas e produtos;
V - interdição do estabelecimento;
VI - suspensão do credenciamento; e
VII - cassação ou cancelamento do credencia

mento.
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§ 1ºA suspensão da comercialização do produ
to e do credenciamento pode ser utilizada como medi
da cautelar no ato da ação fiscal, na forma a ser espe
cificada em regulamento.

§ 2º Cabe ao Ministério da Agricultura e do
Abastecimento dispor sobre a destinação de produ
tos apreendidos ou condenados na forma desta Lei.

Art. 10. O art. 37 da Lei nº 8.171 , de 17 de janei
ro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação.

"Art. 37. É mantida, no território nacional, a exi
gência de padronização, fiscalização e classificação
de produtos animais, subprodutos e derivados e seus
resíduos de valor econômico, bem como dos produ
tos de origem animal destinados ao consumo e a in
dustrialização para o mercado interno e externo."

Art. 11. O Poder Executivo regulamentará a pre
sente Lei, dentro de noventa dias.

Art. 12. Esta Lei entrará em vigor no prazo de no
venta dias a partir da data de sua publicação, revo
gando-se a Lei nº 6.305, de 15 de dezembro de 1975.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - "Sim", Sr. Presidente.

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós, do Blo
co PL/PSL, entendemos que a agricultura do nosso
País precisa ser melhor vista pelo Governo Federal e
receber todo o apoio. A agricultura é importante para
a nossa Nação, pois é a maior geradora de
mão-de-obra.

O Bloco Parlamentar PL/PSL vota "sim".
O PL sempre tem se posicionado naquilo que

beneficia a agricultura do nosso País. Então, não po
deria ser outra a postura do Bloco Parlamentar
PL/PSL senão votar "sim".

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoS - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par
lamentar PSB/PCdoB vota "não".

Reconhecemos o esforço feito para melhorar o
projeto, mas temos um óbice fundamental. Hoje, a Lei
nº 6.305 diz que fica instituída, em todo o território na
cional, a classificação de todos os produtos. Essa é
uma classificação restrita para alguns produtos.

O Bloco Parlamentar PSB/PCdoB, na expectativa
de melhorar o projeto também no Senado, vota "não".

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, trata-se de um
projeto que visa disciplinar a classificação de produ
tos vegetais, seus subprodutos e resíduos de valor

econômico. Devemos destacar aqui o esforço feito
por todos os Líderes na tentativa de chegar a um
acordo, principalmente o trabalho do Deputado Garli
to Merss, do Deputado Xico Graziano.

Apesar de concordarmos em que houve uma
melhoria importante no projeto, temos alguns pontos
fundamentais de divergência.Entendemos, primeiro,
que se avanl;:a mais no sentido do Estado mínimo no
País. Quando se tira essa prerrogativa do Poder PÚ
blico, do Ministério da Agricultura, e se passa à inicia
tiva privada, estamos, na verdade, fragilizando o po
der de fiscalização do Estado. Isso está ocorrendo em
várias áreas, e é um dos motivos que nos leva a ter
um posicionamento contrário ao projeto.

Segundo, sempre temos os interesses dos con
sumidores e os dos produtores, que, muitas vezes,
são conflitantes. Entendemos que é preciso também
proteger os consumidores do País, e o projeto restrin
ge, porque diz que devem ser classificados aqueles
produtos dirigidos diretamente à alimentação huma
na, excluindo fumo, algodão e outros produtos que,
no nosso entendimento, deveriam ser classificados.

Finalmente, quanto às entidades que podem
classificar, entendemos que pode ocorre de essas en
tidades classificarem seus produtos e o consumidor
brasileiro SElr prejudicado.

Assim, o projeto tem de ser aperfeiçoado.
Embora avanços tenham sido alcançados aqui, por
meio de acordos - e, nesse sentido, devemos desta
car ainda o nome do Deputado Mendes Ribeiro Filho,
que participou deste acordo e de inúmeros outros -,
consideramos que o Senado Federal ainda poderá
aperfeiçoar o projeto.

Pelas razões apresentadas, encaminhamos o
voto "não" ao projeto, destacando os avanços e para
benizando os que participaram do processo.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, pelo acordo, "sim".

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o projeto original
era marcado por uma concepção que, diria, tem esta
do expressa em toda a visão de ajuste estrutural da
economia brasileira: os princípios neol.berais. A idéia
é de que o mercado se organize por si mesmo e a ló
gica do mercado aumente a eficiência, a competitivi
dade e resolva os problemas econômicos fundamen
tais. Portanto, pela lei da oferta e da procura, da ven
da e da compra, nós transferiríamos ao mercado e às
empresas a tarefa de classificar os produtos vegetais,
os subprodutos e demais resíduos de valor econômi
co.
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Nós achamos essa posição estrutural um equí
voco. A fiscalizi:\ção da qualidade dos produtos, a
classificação dos produtos vegetais deve-se fazer
pelo Poder Público, que tem a autoridade de normati
zar, de executar, de fiscalizar e de assegurar ao con
sumidor e à sociedade a classificaçáo e a qualidade,
Isso é uma forma de proteção dos direitos do consu
midor. Portanto, nós tínhamos uma divergência muito
profunda com o espírito do projeto. No entanto, houve
uma negociação, e esta Casa conseguiu aprimorar o
projeto e diminuir, eu diria, esse viés liberalizante, pri
vatizante, que marca e, no fundo, submete a própria
classificação à lôgica do lucro, que não é necessaria
mente a lógica do consumidor e da qualidade dos pro
dutos. Especialmente quando trata dos produtos des
tinados à alimentação humana, é restritivo, como foi
dito. Portanto, nós vamos querer modificar isso na vo
tação do Senado.

Mais do que isso, Sr. Presidente. Há um avanço
importante - qUE~ro destacar -, que é o início da clas
sificação dos produtos de importação, que vão ter in
gresso nos portos, aeroportos, fronteiras. Isso é um
avanço importante. Finalmente, o Governo brasileiro
aprendeu, com a renegociação de Seattle, que essa
idéia da liberalização comercial absoluta não é o me
lhor modelo de desenvolvimento. A multifuncionalida
de da agricultura, a mudança de comportamento dos
países europeus que têm barreiras fitossanitárias a
entradas, sim, na classificação dos produtos, é uma
forma de proteger o mercado interno, a agricultura e
sua renda, o que já deveríamos estar praticando há
algum tempo. Isso é um avanço importante da lei e o
reconhecemos.

Queremos dizer também que a introdução dos
Estados e do Distrito Federal, de seus órgãos especi
alizados, com a possibilidade de credenciamento jun
to ao Ministério da Agricultura, permite à Emater e a
outros organismos que têm um padrão de excelência
espetacular continuarem executando esse serviço
público. porque a lei inicial vedava ao Estado esse pa
pei, que é da essência do Poder Público. Acho que
esse foi também um avanço importante na negocia
ção.

Finalmente, conseguimos retirar as embalado
ras, pois estávamos entregando o poder de decisão
da classi'ficação àquele que tem a essência da sua ló
g!c~ na venda, no lucro. Evidentemente, temos de de
sassociar a entidade que classifica daquela que co
mercializa os produtos. Abriu-se para universidades e
institutos de pesquisa, que acho que devem ser pre
servados e contemplados.

Por isso, nosso voto é contrário, mas reconhe
cemos o avanço. O Relator Carlito Merss procurou
contribuir para poder - não era sua intenção de voto
viabilizar essa iniciativa.

Quero elogiar o comportamento das Lideranças
do PMDB e do PSDB, que estiveram à frente desse
processo e que ajudaram a construir esse acordo e o
procedimento.

Votamos contra para tentar melhorar o projeto,
sobretudo na votação do Senado. Será nossa reco
mendação à bancada do Senado, mas não vamos fa
zer qualquer outro tipo de obstrução ao processo,
para colaborar com esse espírito de negociação, re
conhecendo que somos minoria e não temos condi
ções de reverter o quadro.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PT
vota "não", apesar da simpatia pelo projeto.

Como vota o PFL?

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, esse projeto, que
dispõe sobre a classificação de produtos, subprodu
tos e resíduos de valor econômico, tem um efeito mui
to positivo sobre a economia brasileira.

Trata-se da classificação de produtos do setor
público. Pode-se fazer convênios através dos Esta
dos, do Distrito Federal e Municípios. Muito mais im
portante do que isso é entender que essa emenda
aglutinativa que se vota hoje foi fruto de um amplo tra
balho, devidamente negociado através do Ministério
da Agricultura, órgão cuja competência é fundamen
tai nesse setor, da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, cujo parecer do Deputado ,José
Carlos Aleluia foi pela constitucionalidade, juridicida
de e boa técnica legislativa, da Comissão de Agricul
tura, que tem um dos grandes especialistas na maté
ria, que é o Deputado Xico Graziano, homem que já
ocupou cargos importantes na área da agricultura de
nosso País, inclusive foi Presidente do Incra, onde re
alizou belíssimo trabalho, do Deputado Carlito Marss,
pela Comissão de Economia Indústria e Comérdo, e
do Deputado Luciano Pizzatto, pela Comissão de De
fesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.

Sr. Presidente, nota-se que não existe uma
questão partidária, mas uma questão que visou, so
bretudo, ao interesse maior do País. Esse era um se
tor muito disperso. A classificação desses produtos,
subprodutos, resíduos de valor econômico não ti
nham uma legislação específica. Inclusive, inclui-se
aqui estímulos a institutos de pesquisa, universidades
que fazem convênios com órgãos estaduais, munici
pais.
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Portanto, acredito que a emenda aglutinativa é
excelente, de boa qualidade e merece o apoio desta
Casa Legislativa.

O PFL, com muita satisfação, recomenda o voto
"sim".

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PFL
vota "sim".

Como vota o Bloco PMDB/PST/PTN?
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Blo

co/PMDB - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, se o PMDB tem alguma função maior neste
processo é elogiar o trabalho dos relatores. Foram
brilhantes os Parlamentares que negociaram: Ce
zar Schirmer, da bancada do PMD8, os relatores e
as demais lideranças. Avançamos. Tínhamos um
projeto que tirava o Poder Público da classificação.
Hoje temos um projeto'que permite o Poder Público
permanecer na classificação e cuja atividade esteja
a critério de outras empresas. Por isso foi um avan
ço. Portanto, o Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN
vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Bloco
Parlamentar PMDB/PST/PTN vota "sim".

Como vota o Bloco PSDB/PTB?

O SR. SÉRGIO BARROS (Bloco/PSDB - AC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a classifi
cação de produtos vegetais vem sendo bastante dis
cutida pelas Comissões. Queremos ressaltar a im
portância do trabalho feito pelos Líderes partidários
e pelo Deputado Xico Graziano.

O Bloco Parlamentar PSDB/PTB é favorável à
emenda.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Bloco
PSDB/PTB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação a Emenda nº 5.

Quem estiver de acordo permanecer como se
acha. (Pausa.)

APROVADA, por maioria.

Ficam prejudicadas todas as demais proposi
ções, ou seja, as Emendas e o substitutivo da Co
missão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias; o ?ubstitutivo da Comissão de Agricul
tura e Política Rural; as Emendas de Plenário nºs
1, 2, 3 e 4; e a proposição inicial (Pojeto de Lei nº
4.257/98).

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
Redação Final:

REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LEI N2 4.257-C, DE 1998

Institui a classificação de produtos
vegetais, subprodutos e resíduos de valor
econômico, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Em todo o território nacional, a classifica
ção é obrigatória para os produtos vegetais, seus
subprodutos e resíduos de valor econômico:

I - quando destinados diretamente à alimenta
ção humana;

" - nas operações de compra e venda do Poder
Público; e

111 - nos portos, aeroportos e postos de fronteiras,
quando da importação.

§ 1ºA classificação para as operações previstas
no inciso 11 será de responsabilidade do Poder Públi
co, que poderá repassá-la aos agentes credenciados
nos termos desta lei.

§ 2º É prerrogativa exclusiva do Poder Público a
classificação dos produtos vegetais importados.

§ 39 A classificação será realizada uma única
vez desde que o produto mantenha sua identidade e
qualidade.

Art. 2º A classificação a que se refere o artigo
anterior fica sujeito à organização normativa, à super
visão técnica, à fiscalização e ao controle do Ministé
rio da Agricultura e do Abastecimento.

Art. 3Q Para efeitos desta lei, entende-se por
classificação o ato de determinar as qualidades intrín
secas e extrínsecas de um produto vegetal, com base
em padrões oficiais, físicos ou descritos.

Parágrafo único. Os padrões oficiais de produtos
vegetais, seus subprodutos e resíduos de valor eco
nômico serão estabelecidos pelo Ministério da Agri
cultura e do Abastecimento.

Art. 4º Ficam autorizadas a exercer a classifica~

ção de que trata esta lei, mediante credenciamento
do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e
conforme procedimentos e exigências contidos em
regulamento:

I - os Estados e o Distrito Federal, diretamente
ou por intermédio de órgãos ou empresas especiali
zadas;

11 - as cooperativas agrícolas e as empresas ou
entidades especializadas na atividade; e

111- as bolsas de mercadorias, as universidades
e institutos de pesquisa.
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Art. 512 O ato de credenciamento referido no ar
tigo anterior será retribuído pelo regime de taxa, ca
bendo ao Ministério da Agricultura e do Abasteci
mento fixar os valores, assim como a forma e o pra
zo de arrecadação.

Parágrafo único. Os serviços objeto do cre
denciamento, bem como as pessoas físicas ou jurí
dicas neles envolvidos, estão sujeitos à supervisão,
ao controle e à fiscalização do Ministério da Agri
cultura e do Abastecimento quanto à atividade de
classificação levada a efeito, à capacitação e quali
ficação dos técnicos, à adequação de equipamen
tos e instalaçõl3s e à conformidade dos serviços
prestados.

Art. 62 Fica instituído, no Ministério da Agricultu
ra e do Abastecimento, para fins de controle e fiscali
zação, o Cadastro Geral da Classificação, destinado
ao registro de pessoas físicas ou jurídicas, de direito
público ou privado, envolvidas no processo de classi
ficação.

Art. 812 A fiscalização da classificação de que
trata esta lei poderá ser executada pelos Estados e
pelo Distrito Federal, mediante delegação de com
petência do Miniistério da Agricultura e do Abasteci
mento.

Art. 92 Sem prejuízo das responsabilidades ci
vil e penal cabíveis, a infringência às disposições
contidas nesta lei sujeita as pessoas físicas ou jurí
dicas, de direito público ou privado, envolvidas no
processo de classificação, às seguintes sanções ad
ministrativas, isolada ou cumulativamente:

I - advertência;

11 - multa de até 500.000 UFIR ou índice equi
valente que venha a substituí-lo;

111 - suspensão da comercialização do produto;

IV - apra~o ou condenação das matéri-
as-prírnas e produ1os;

V - interdição do estabelecimento;

VI - suspensão do credenciamento; e

VII - cassação ou cancelamento do credencia
mento.

§ 12 A suspensão da comercialização do pro
duto e do credenciamento pode ser utilizada como
medida cautelar no ato da ação fiscal, na forma a
ser especificada 19m regulamento.

§ 22 Cabe ao Ministério da Agricultura e do
Abastecimento dispor sobre a destinação de produ
tos apreendidos ou condenados na forma desta lei.

Art. 10. O art. 37 da Lei n9 8.171, de 17 de ja
neiro de 1991, passa a vigorar com a seguinte reda
ção:

"Art. 37. É mantida, no território nacional, a exi
gência de padronização, fiscalização e classificação
de produtos animais, subprodutos e derivados e
seus resfduos de valor econômico, bem como dos
produtos de origem animal destinados ao consumo
e à industrialização para o mercado interno e exter
no:' (NR)

Art. 11. O Poder Executivo regulamentará esta
lei, dentro de noventa dias.

Art. 12. Esta lei entra em vigor no pra;:o de no
venta dias a partir da data de sua publicação.

Art. 13. Revoga-se a Lei n2 6.305, de 15 de de
zembro de 1975.

Sala das Sessões, 15 de março de 2000. 
José Carlos Aleluia, Relator.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aqueles
que estiverem de acordo permaneçam como se
acham. (Pausa).

Aprovada.

A matéria vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)

Aprovada.

Vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

Apresentação de Proposições

Os Senhores Deputados que tenham proposi
ções a apresentar poderão fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSIÇÓES OS
SENHORES:

FERNANDO MARRONI - Projeto de lei que
dispõe sobre a regulamentação da atividade pes
queira no Estuário da Lagoa dos Patos e dá outras
providências.

FERNANDO GABEIRA - Projeto de lei que
dispõe sobre a instalação de fontes emissoras de
radiação eletromagnética e dá outras providências.

ANTONIO JOSÉ MaTA - Projeto de lei que al
tera o art. 51 da Lei nº 8.078, de 1990 Código de
Defesa do Consumidor, e dá outras providências.
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OSVALDO RçlS - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro, da Educação acerca de recur
sos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
- FUNDEF repassé.dos a Municípios do Estado do
Tocantins. ,,<, ,

'1'1

Requerimentó,,,'de, informações ao Sr. Ministro
de Minas e Energia, sobre fiscalização e auditoria re
alizada pela ANEEL - ,Agência Nacional de Energia
Elétrica, nas empresas concessionárias de energia
elétrica privatizadas. o

RICARDO IZAR - Projeto de lei que dispõe so
bre a implantação de norma técnica que regule a fa
bricação e a comercialização de doces e chocolates
com brinquedos acondicionados em seu interior e
dá outras providências.

DE VELASCO - Requerimento de informações
ao Sr. Ministro da Previdência e Assistência Social
sobre o patrimônio do Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS.

JOSÉ ROBERTO BATOCHIO - Projeto de lei
que acrescenta parágrafo ao art. 549 da Lei nº
5.869, de 1973 Código de Processo Civil.

CUNHA BUENO - Requerimento ao Sr. Presi
dente da Câmara dos Deputados no sentido de que
seja comunicada ao Pro'curador-Geral da República,
para a adoção das providências pertinentes, a práti
ca de crime de responsabilidade pelo Ministro da
Fazenda, por descumprimento dos arts. 50, § 2º, da
Constituição Federal, 116, caput, do Regimento
Interno, e 13, nº 4, da Lei nº 1.079, de 1950.

NELSON PELLEGRINO - Requerimento de in
formações ao Sr. Ministro de Minas e Energia a res
peito do contrato celebrado entre a Petrorecônca~o

S/A e a Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS, cUJo
número de registro na Petrobras é 101.2.020.00-3.

JORGE PINHEIRO - Projeto de lei que dispõe
sobre caixas eletrônicos para deficientes físicos nas
agências ban~árias em todo o País.

JOSÉ CARLOS COUTINHO - Projeto de lei
que estabelece limite máximo de 5% do .::usto do
produto para o custo de embalagem.

Projeto de lei que dispõe sobre a pbrigatorie
dade da incineração de mercadorias de origem es
trangeira quando apreendida por contrabando ou
descaminho e dá outras providências.

BUBENS BUENO - Indicação ao Sr. Ministro
da Faz~nda de criação de linha especial de financia-

mento de material de construção para os micro e
pequenos empresários.

Indicação ao Sr. Ministro da Agricultura e do
Abastecimento de liberação de recursos para a co
mercialização da safra de feijão.

Indicação ao Sr. Presidente da República para
que seja suprimida, na reedição da Medida Provisó
ria nº 1.973, a exigência de realização de depósito
para a interposição de recurso voluntário aos Con
selhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda.

PEDRO PEDROSSIAN - Projeto de lei que al
tera as exigências para a redação da receita médica
e de outros profissionais habilitados legalmente.

ALBEHTO FRAGA - Projeto de lei que institui
normas gerais para o Programa Paz na Escola para
prevenção H controle da violência nas escolas públi
cas do País e dá outras providências.

RICAHOO FERRAÇO - Indicação ao Sr.Minis
tro da Fazenda de aumento da alíquota do imposto
de importação para a borracha vegetal.

MARCOS AFONSO - Projeto de lei que dis~
põe sobre a inclusão obrigatória da disciplina "Com
putação" nos currículos escolares dos estabeleci
mentos de ensino fundamental e médio das redes
pública e privada em todo o País.

Projeto de lei que dispõe sobre o fornecimento,
pelo Sistema Único de Saúde - SUS, de transporte,
alimentação e pousada aos pacientes cujo trata
mento se realizar fora do local de seu domicílio.

Projeto de lei que dispõe sobre a participação
popular e () controle social dos atos de gestão do
Poder Público, disciplina o acesso dos cidadãos e
da sociedade civil organizada a informações relati
vas às finanças públicas e dá outras providências.

JÚLIO REDECKER - Projeto de lei que institui
a Anotação de Responsabilidade Técnica - AAT na
prestação de serviços contábeis, autoriza a criação,
pelu Conselho Federal de Contabilidade, da Mútua
de Assistência dos Contabilistas e dá outras provi
dências.

AGNELO QUEIROZ - Requerimento de infor
mações ao Sr. Advogado-Geral da União sobre Cor
reição Extraordinária realizada na Procurado
ria-Gerai do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem -- DNER.

RUBENS BUENO E OUTROS - Requerimento
ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputados para
criação de Comissão Parlamentar de inquérito com



11046 Quinta-feira 16 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

RORAIMA

Airton Cascavel PPS
Alceste Almeida PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes de Roraima: 2

Bloco

PSDB/PTB

PSDB/PTB

Partido

ACRE

PT
PSDB

PARÁ

PMOB PMDB/PST/PTN
PFL

AMAPÁ

PSOB PSOB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN

AMAZONAS

José Melo PFL
Silas Câmara PTB
Presentes de Amazonas: 2

RONDÔNIA

Confúcio Moura PMDB PMDB/PST/PTN
Expedito Júnior PFL
Presentes de Rondônia: 2

Nilson Mourão
Sérgio Barros
Presentes de Acre: 2

Fátima Pelaes
Jurandil Juarez
Presentes de Amapá: 2

José Priante
Vic Pires Franco
Presentes de Pará: 2

TELMA DE SOUZA E OUTROS - Requeri
mento ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputados
para tramitação conjunta dos Projetos de Lei nºs.
2.549, de 2000, que dispõe sobre a gestão de recur
sos humanos das Agências reguladoras; e 1.615, de
1999, que trata da criação da Agência Nacional de
Transportes.

FERNANDO FERRO - Requerimento ao Sr.
Presidente da Câmara dos Deputados de realização
de sessão solene, dia 18 de agosto, em comemora
ção do Ano Internacional por uma Cultura da Paz.

IV - ENCERRAMENTO

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

COMPARECEM MAIS OS SENHORES:

a finalidade de investigar o tráfico ilegal de animais
e plantas silvestres da fauna e da flora brasileiras.

ALCESTE ALMEIDA - Indicação ao Sr. Presi
dente da República de criação da Superintendên
cia do Banco da Amazônia S.A. no Estado de Rora
ima.

EDISON ANDRINO - Projeto de lei que altera
o disposto no parágrafo único do art. 541 do Código
de Processo Civil Lei nº 5.869, de 1973, para admitir
as decisões disponíveis em mídia eletrônica, inclusi
ve na Internet, entre as suscetíveis de prova de di
vergência jurisprudencial, para os fins do art. 105,
111, alínea "c" da Constituição Federal.

WAGNER SALUSTIANO - Requerimento de
informações ao Sr. Ministro da Previdência e Assis
tência Social sobre fiscais do INSS.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro
da Previdência e Assistência Social sobre a arreca
dação do INSS nos meses de janeiro a fevereiro de
2000, os maiores devedores entre empresas públi
cas e privadas, nos Municípios e Estados.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro
da Previdência e Assistência Social sobre a arreca
dação do INSS no ano de 1999, as cem maiores
empresas privadas devedoras do INSS e o total de
débitos do Municípios.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro
da Previdência e Assistência Social sobre critério
adotado pelas superintendências regionais ou esta
duais para escolha das empresas a serem fiscaliza
das e o número de fiscalizações realizadas semes
tralmente por Estado e área econômica.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre a qualificação
e o critério adotado para escolha dos servidores que
menciona.

CUNHA BUENO - Indicação ao Sr. Presidente
da Republica para que inste o Conselho de Seguran
ça das Nações Unidas à realização de novo referen
dum a fim de qUEl a população do Timor Leste se ma
nifeste sobre sua autonomia.

COSTA FERREIRA - Projeto de lei que dispõe
sobre a regulari2~ação de emissoras de radiodifusão
sonora que se encontram em funcionamento em de
sacordo com a legislação vigente e anistia às pesso
as físicas responsáveis por essas rádios.

Projeto de lei que cria exceção à aplicação das
normas penais referentes à poluição sonora, durante
os ofícios e cultos religiosos para os respectivos prati
cantes e demais oficiantes.
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PSB/PCdoB

PMDB PMDB/PST/PTN
PPB

MINAS GERAIS

PPB
PFL
PT
PMDB PMDB/PST/PTN
PT
PCdoB

Edmar Moreira
Eliseu Resende
João Magno
Osmânio Pereira
Paulo Delgado
Sérgio Miranda
Presentes de Minas: 6

Pedro Irujo
Yvonilton Gonçalves
Presentes de Bahia: 4

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

CEARÁ

PSDB
PSDB

Adolfo Marinho
Chiquinho Feitosa
Presentes de Ceará: 2

TOCANTINS

Antônio Jorge PTB
Presente de Tocantins: 1

MARANHÃO

Gastão Vieira PMDB PMDB/PST/PTN
José Antonio Almeida PSB PSB/PCdoB
Presentes de Maranhão: 2

PUPSL

PSDB/PTB

PSDB/PTB

GOIÁS

PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT
Nelson Trad PTB PSDB/PTB

RIO DE JANEIRO

Bispo Rodrigues PL
Cornélio Ribeiro PDT
Fernando Gonçalves PTB
Luís Eduardo PDT
Luiz Ribeim PSOB
Presentes de Rio de Janeiro: 5

SÃO PAULO

Antônio Carlos Pannunzio PSDB PSDB/PTB
Ary Kara PPB
Emerson Kapaz PPS
Jorge Tadeu Mudalen PMDB PMDB/PST/PTN
Nela Rodolfo PMDB PMDB/PST/PTN
Ricardo Berzoini PT
Presentes de São Paulo: 6

MATO GROSSO

Wilson Santos PMDB PMDB/PST/PTN
Presente de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB PMOB/PST/PTN
Jorge Pinhl~iro PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes de Distrito Federal: 2

Barbosa Nl~to

Euler Morais
Lídia Quinan
Pedro Cam~do

Presentes de Goiás: 4

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSB/PCdoB
PSOB/PTB

PIAuí

PSDB

Francistônio Pinto
José Lourenço

Augusto Franco
Pedro Valadares
Sérgio Reis
Presentes de Sergipe: 3

BAHIA

PMDB PMDB/PST/PTN
PFL

PARAíBA

Ricardo Rique PSDB
Presente de Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Carlos Batata PSDB PSDB/PTB
Djalma Paes PSB PSB/PCdoB
José Chaves PMDB PMDB/PST/PTN
José Mendonça Bezerra PFL
Marcos de Jesus PSDB PSDB/PTB
Presentes de Pernambuco: 5

Átila Lira
Presente de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL
Múcio Sá PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes de Rio Grande do Norte: 2

ALAGOAS

Albérico Cordeiro PTB PSDB/PTB
Helenildo Ribeiro PSDB PSDB/PTB
Olavo Calheiros PMOB PMOB/PST/PTN
Presentes de Alagoas: 3

SERGIPE

PSDB
PSB
PSDB
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SANTA CATARINA

Carlito Merss PT
Edison Andrino PMDB PMDB/PST/PTN
Fernando Coruja PDT
Raimundo Colombo PFL
Presentes de Santa Catarina: 4

PSDB/PTB

PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB
PSDB/PTB

PPB
PMDB PMDB/PST/PTN

PFL
PFL

PIAuf

PFL
PFL
PFL
PFL
PT

ACRE

PFL

CEARÁ

PMDB PMDB/PST/PTN
PSOB PSDB/PTB
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PSB PSB/PCdoB

RONDÔNIA
PTB
PFL

TOCANTINS

PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSOB/PTB

Freire Júnior
Paulo Mourão
Total de Ausentes: 2

MARANHÃO
PMDB PMDB/PST/PTN
PPB
PFL
PPB
PFL
PST
PSDB
PSDB

Zila Bezerra
Total de Ausentes: 1

Albérico Filho
Antonio Joaquim Araújo
Cesar Bandeira
Eliseu Moura
Paulo Marinho
Remi Trinta
Roberto Rocha
Sebastião Madeira
Total de Ausentes: 8

'RIO GRANDE DO NORTE

Nilton Capixaba
Oscar Andrade
Total de Ausentes: 2

Aníbal Gomes
Amon Bezerra
Moroni Torgan
Pinheiro Landim
Rommel Feijó
Sérgio Novais
Total de Ausentes: 6

Ciro Nogueira
Heráclito Fortes
Mussa Demes
Paes Landim
Wellington Dias
Total de Ausentes: 5

Iberê Ferreira
Laire Rosado

Lavoisier Maia
Ney Lopes
Total de Ausentes: 4

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSOB/PTB

PARÁ

PSDB
PFL
POT
PTB
PSOB
PSDB
PFL
PTB
PSDB

PARANÁ

PPB
PT
PSDB

PPS

AMAZONAS

PFL
PFL

RIIO GRANDE DO SUL

Marcos Rolim PT
Presente de Rio Grande do Sul: 1

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

RORAIMA

PFL
PFL
PFL

José Janene
Padre Roque
Renato Silva

Rubens Bueno
Presentes de Paraná: 4

Elton Rohnelt
Francisco Roclrigus
Luciano Castro
Total de Ausentes: 3

Pedro Pedrossian PFL
Presentes de Mato Grosso do Sul: 3

Átila Lins
Francisco Garcia
Total de Ausentes: 2

AMAPÁ

Dr. Benedito Dias PPB
Sérgio Barcellos PFL
Total de Ausentes: 2

Anivaldo Vale
Deusdeth Pantoja
Giovanni Queiro2:
Josué Bengtson
Nicias Ribeiro
Nilson Pinto
Raimundo Santos
Renildo Leal
Zenaldo Coutinho
Total de Ausentes: 9
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PSDB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB

PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PPB
PPB
PMDB PMDB/PST/PTN
PSL PUPSL
PPB
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN

PSDB PSDB/PTB
PTB PSDB/PTB
PFL

Carlos MosGoni
Danilo de Castro
Fernando Diniz
Glycon Terra Pinto
Herculano Anghinetti
Ibrahim Abi·,Ackel
João Magalhães
Lincoln Portela
Márcio Reinaldo Moreira
Marcos Lima

Romeu Queiroz
Saraiva Felipe

Vittorio Medioli
Walfrido Mares Guia
Zezé Perella

Total de Ausentes: 18

PSDB/PTB

PARAíBA

PFL
PFL

PERNAMBUCO

PFL
PSB PSB/PCdoB
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PSDB
PFL
PPB
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PPB

Antônio Geraldo
Eduardo Campos
João Colaço
José Múcio Monteiro
Luiz Piauhylino
Osvaldo Coelho
Pedro Corrêa
Salatiel Carvalho
Sérgio Guerra
Severino Cavalcanti
Total de Ausentes: 10

Marcondes Gadelha
Wilson Braga'
Total de Ausentes: 2

<'

PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSB/PCdoB
PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSB/PCdoB
PSDB/PTB

PSDB/PTB
PMDB/PST/PTN

PL/PSL
PSDB/PTB

SAOPAULO

PSDB
pedoB
PSDB

RIO DE JANEIRO

PSDB
PSB
PSDB
PFL
PT
PSDB
PV
PST PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PFL
PSDB
PST
PSL
PTB
PFL
PDT

EspíRITO SANTO

PSDB
PTB
PTB

Feu Rosa
Magno Malta
Max Mauro
Total de Ausentes: 3"

Aldir Cabral
Alexandre Cardoso
Alexandre Santos
Arolde de Oliveira
Carlos Santana
Dino Fernandes
Fernando Gabeira
Francisco Silva
Jorge Wilson
José Carlos Coutinho
Laura CarnHiro
Mareio FOrtHS
Mattos Nascimento
Pastor ValdHci Paiva
Robeno Jefferson
Rubem Medina
Wanderley Martins
Total de Ausentes: 17

Alberto Goldman
Aldo Rebelo
Antonio Kandir

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PUPSL

BAHIA

PFL
PL PUPSL

PMDB PMDB/PST/PTN
PCdoB PSB/PCdoB
PFL
PFL

PT
PFL
PSDB PSDB/PTB
PFL
PFL
PFL

SERGIPE

PSC
PSDB
PT

ALAGOAS

PPB
PFL

Augusto Farias
José Thomaz Nonô
Total de Ausentes: 2

Adelson Ribeiro
José Teles
Marcelo Déda
Total de Ausentes: 3

Aroldo Cedraz
Eujácio Simões

Geddel Vieira Lima
Harodlo Lima

Jaime Fernandes
Jairo Azi

Jaques Wagner
José Ronaldo
Jutahy Junior
Paulo Braga
Reginaldo Germano
Roland Lavigne
Total de Ausentes: 12

MINAS GERAIS

PSDB
PL

PFL

Aécio Neves
Cabo Júlio
Carlos Melles
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Arlindo Chinaglia PT Lúcia Vânia PSDB PSDB/PTB
Arnaldo Madeira PSDB PSDB/PTB Nair Xavier Lobo PMDB PMDB/PST/PTN
Bispo Wanderval PL PUPSL Norberto Teixeira PMDB PMDB/PST/PTN
Celso Russomanno PPB Roberto Balestra PPB
Clovis Volpi PSDB PSDB/PTB Zé Gomes da Rocha PMDB PMDB/PST/PTN
Duilio Pisanescl1i PTB PSDB/PTB Total de Ausentes: 6
Gilberto Kassab PFL MATO GROSSO DO SUL
Iara Bernardi PT

PMDB PMDB/PST/PTNJoão Hermann I\leto PPS
Flávio Derzi

João Paulo PT
João Grandão PT

José de Abreu PTN PMDB/PST/PTN Marisa Serrano PSDB PSDB/PTB

Julio Semeghini PSDB PSDB/PTB
Waldemir Moka PMDB PMf'lB/PST/PTN

Lamartine Poselia PMDB PMDB/PST/PTN
Total de Ausentes: 4

Luiz Antonio Fleury PTB PSDB/PTB
Maluly Netto PFL PARANÁ
Marcos Cintra PL PUPSL Abelardo Lupion PFL
Medeiros PFL Airton Roveda PSDB PSDB/PTB
Paulo Lima PMDB PMDB/PST/PTN Hermes Parcianello PMDB PMDB/PST/PTN
Ricardo Izar PMDB PMDB/PST/PTN (ris Simões PTB PSDB/PTB
Robson Tuma PFL José Carlos Martinez PTB PSDB/PTB
Rubens Furlan PPS Luciano Pizzatto PFL
Salvador Zimbaldi PSDB PSDB/PTB Oliveira Filho PPB
Silvio Torres PSDB PSDB/PTB Osmar Serraglio PMDB PMDB/PSTIPTN
Vadão Gomes PPB Total de Ausentes: 8
Total de Ausentes: 27

PSDB/PTB

SANTA CATARINA

PFL

PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PFL
PDT
PSDB

Gervásio Silva

João Matos

José Carlos Vieira
Pedro Bittencourt
Serafim Venzon
Vicente Caropreso

Total de Ausentes: 6

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB

MATO GROSSO

Lino Rossi PSDB
Osvaldo Sobrinho PSDB
Teté Bezerra PMDB PMDB/PST/PTN
Welinton Fagundes PSDB

Total de Ausentes: 4

PT

PMDB PMDB/PST/PTN
PPB

PT
PSDB PSDB/PTB

PMDB PMDB/PST/PTN
PL

PT

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto

Germano Rigotto
Júlio Redecker

Luiz Mainardi
Nelson Marchezan

Nelson Proença
Paulo José Gouvêa
Paulo PaimPSDB/PTB

PSB/PCdoB

GOIÁS

PSDB

I)ISTRITO FEDERAL

PCdoB

PT
PFL

PMDB PMDB/PST/PTN

Agnelo Queiroz

Geraldo Magela
Paulo Octávio

Ricardo Noronha

Total de Ausentes: 4

Jovair Arantes



Março de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 16 11051

Waldmiro Fioravante
Veda Crusius
Total de Ausentes: 10

PT
PSDB PSDB/PTB

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a sessão.

PMDB
PSDB
PT
PFL
PT
PFL

ACRE

PFL
PPB
PSL
PPS
PT
PT
PSDB

AMAZONAS

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

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Confúcio Moura PMDB
Eurípedes Miranda PDT
Expedito Junior PFL
Marinha Raupp PSDB
Nilton Capixaba PTB
Sergio Carvalho PSDB
Presentes de Rondônia: 7

IIdefonço Cordeiro
João Tota
José Aleksandro
Marcio Bittar
Marcos Afonso
Nilson Mourão
Sergio Barros
Presentes do Acre: 7

Bloco

PARÁ

PSDB
PT
PMDB
PPB
PMDB

AMAPÁ
PST
PSDB
PPB
PTB
PSB
PSDB
PMDB
PFL

Michel Temer
Severino Cavalcanti
Ubirantan Aguiar
Nelson Trad
Efraim Morais
Giovanni Queiroz
Luciano Castro
Gonzaga Patriota

Partido

(Encerra-se a sessão às 16 horas e 38
minutos.)

Ata da 24ª Sessão Extraordinária, Vespetina,
em 15 de março de 2000

Presidência dos Srs. Michel Temer, Presidente

ÀS 16 HORAS E 40 MINUTOS COMPARECEM José Priante
OS SENHORES: Nilson Pinto

Paulo Rocha
Raimundo Santos
Valdir Ganzer
Vic Pires Franco
Presentes do Pará: 11

RORAIMA

Airton Cascavel PPS
Alceste Almeida PMDB
Almir Sá PPB
Luis Barbosa PFL
Roberio Araújo PL
Presentes de Roraima: 5

Anivaldo Vale
Babá
Elcione Barbalho
Gerson Peres
Jorge Costa

Antonio Feijão
Badu Picanço
Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Evandro Milhomem
Fátima Pelaes
Jurandil Juarez
Sérgio barcellos
Presentes do Amapá:8
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PF:L
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PMDB
PPB
PSDB
PFL
PSDB
PFL

PERNAMBUCO

PFL
PMDB
PSDB
PPS
PSB
PSB
PT
PFL
PMDB
PFL
PFL
PMDB
PFL
PSL

Presentes do Ceará: 19

PIAuf

PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PFL, .
PFL
PMDB
PT

Átila Ura
B.Sá
Gessivaldo Isaias
João Henrique
Mussa Demes
Paes Landim
Themístocles Sampaio
Wellington Dias
Presentes do Piauí: 8

Adauto Pereira
Armando Abílio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Damião Feliciano
Domiciano Cabral
Enivaldo Ribeiro
Inaldo Leitão
Marcondes Gadelha
Ricardo Rique
Wilson Braga
Presentes da Paraíba: 11

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB
Betinho Rosado PFL
Henrique Eduardo Alves PMDB
Iberê Ferreira PPB
Presentes do Rio Grande do Norte: 4

PARAfBA

Antonio Geraldo
Armando Monteiro
Carlos Batata
Clementino Coelho
Djalma Paes
Eduardo Campos
Fernando Ferro
Inocêncio Oliveira
João Colaço
Joaquim Francisco
Joel de Hollanda
José Chaves
José Mendonça Bezerra
Luciano Bivar

TOCANTINS

Antonio Jorge PTB
Darci Coelho PFL
Igor Avelino PMDB
João Ribeiro PFL
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PPB
Paulo Mourão PSDB
Presentes do Tocantins: 7

MARANHÃO

Alberico Filho PMDB
Antonio Joaquim Araujo PPB
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
José Antonio PSB
Mauro Fecury PFL
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Pedro Fenandes PFL
Pedro Novais PMDB
Remi Trinta PST
Roberto Rocha PSDB
Presentes do Maranhão: 14

CEARÁ

Adolfo Marinho PSDB
Almeida De Jesus PL
Anibal Gomes PMDB
Antonio Cambraia PSDB
Antonio José Mota PMDB
Arnon Bezerra PSDB
Chiquinho Feitosa PSDB
Eunício Oliveira PMDB
Inácio Arruda PCdoB
José Unhares PPB
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB
Nelson Otoch PSDB
Raimundo Gomes De Matos PSDB
Rommel Feijó PSDB
SJrgio Novais PSB
Vicente Arruda PSDB
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PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
PFL
PFL
Psdb
PT
PSDB
PFL
PFL
PMDB
PFL
PFL
PSDB
PFL
Pt
Pt

Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Lourenço
José Rocha
Jutahy Junior
Leur Lomanto
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mario Negromonte
Nelson Pellegrino
Nilo Coelho
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Pedro Irujo
Reginaldo Germano
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Yvonilton Gonçalvesppb
Presentes Da Bahia: 36

Minas Gerais

Ademir Lucas PSDB
Aécio Neves PSDB
Antonio Do Valle PMDB
Aracely De Paula PFL
Bonifácio De Andradapsdb
Cabo Júlio PI
Carlos Mel/es PFL
Cleuber Carneiro PFL
Custodio De Mattos PSDB
Danilo De Castro PSDB
Edmar Moreira PPB
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende PFL
Gilmar Machado PT
Helio Costa PMDB
Herculano Anghinetti PPB
Ibrahim Ab~-Ackel PPB
Jaime Martins PFL
João Fassarella Pt
João Magno Pt
José Militão PSDB
Julio Delgado PMDB
Lael Varella PFL

BAHIA

PFL
PFL
PMDB
PTB
PMDB
PMDB
PT
PFL
PCdoB
PFL
PFL
PFL
Psdb
Psdb
PFL

SERGIPE
I

PSC
PSDB
PPB
PMDB
PSDB
PT
PSB
PSDB

Adelson Ribeiro
Augusto Franco
Cleonâncio Fonseca
Jorge Alberto
José Teles
Marcelo Deda
Pedro Valadares
Sérgio Reis
Presentes do Sergipe: 8

ALAGOAS

Albérico Cordeiro PTB
Augusto Farias PPB
Helenildo Ribeiro PSDB
João Caldas PL
Joaquim Brito PT
José Thomaz Nonê PFL
Luiz Dantas PST
Olavo Calheiros PMDB
Regis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 9

Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus PSDB
Pedro Corrêa PPB
Pedro Eugênio PPS
Ricardo Fiuza PFL
Sa/atiel Carvalho PMDB
Sérgio Guerra PSDB
Presentes de Pernambuco: 21

Aroldo Cedraz
Cladio Cajado
Coriolano Sales
Felix Mendonça
Francistônio Pinto
Geddel Vieira Lima
Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
Jaime Fernandes
JairoAzi
Jairo Carneiro
João Almeida
João Leão
Jonival Lucas Junior
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Lincoln Portela Psl
Mareio Reinaldo Moreira PPB
MareosLima PMDB
Maria Do Carmo Lara PT
Maria Elvira PMDB
Mario De Oliveira PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Nilmário Miranda PT
Odelmo Leão PPB
Olimpio Pires PDT
Osmânio Pereira PMDB
Pau lo Delgado PT
Philemon Rodrigues PL
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PPB
Romeu Queiroz PSDB
Ronaldo Vasconcellos PFL
Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Virgílio Guimarães PT
Walfrido Mares Guia PTB
Zaire Rezende PMDB
Zezé Perrella PFL
Presentes de Minas Gerais: 48

ESPÍRITO SANTO

Aloizio Santos PSDB
Feu Rosa PSDB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
Marcus Vicente PSDB
Nilton Baiano PPB
Ricardo Ferraço PSOB
Rita Camata PMDB
Presentes do E:spírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Alcione Athayde' PPB
Aldir Cabral PSOB
Alexandre Cardoso PSB
Almerinda de Carvalho PFL
Antonio Carlos Biscaia PT
Arolde de Oliveira PFL
Ayrton Xerez PPS
Bispo Rodrigues PL
Carlos Santana PT

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Coronel Garcia PSDB
Dr. Helena PSDB
Eber Silva PDT
Eduardo Paes PTB
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves PTB
Francisco Silva PST
fedia Rosa PMDB
Jair Bolsonara PPB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes PMDB
João Sampaio PDT
Jorge Wilson PMOB
José Carlos Coutinho PFL
Luis Eduardo PDT
Luiz Sérgio PT
Márcio Fortes PSDB
Mattos Nascimento PST
Milton Temer PT
Miriam Reid POT
Miro Teixeira POT
Pastor Valdeci Paiva PSl.
Paulo Baltazar PSB
Paulo Feij6 PSDB
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Simão Sessim PPB
Vivaldo Barbosa PDT
Presentes do Rio de Janeiro: 39

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Alberto Mourão PMOB
Aldo Rebelo PCdoB
Aloizio Mercadante PT
André Benassi PSDB
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSOB
Antonio Kandir PSDB
Antonio Palocci PT
Arnaldo Faria de Sá PPB
Arnaldo Madeira PSDB
Ary Kara PPB
Bispo Wanderval PL
Celso Giglio PTB

Março de 2000
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DISTRITO FEDERAL

MATO GROSSO DO SUL

Xico Graziano PSOB
Zulaiê Cobra PSOS
Presentes de São Paulo: 63

João Grandão PT
N 3.rçal Filho PMDB
P'3dro Pedrossian PFL
p,.esentes do Mato Grosso do Sul: 3

GOIÁS

PMDB
PMOB
PMDB
PSOB
PSOS
PSDB
PMDB
PMDB
PMOB
PT
PFL
PFL

PARANÁ

PFL
PFL

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Osvaldo Sobrinho PSOS
Pedro Henry PSOS
Ricarte de Freitas PSDB
Welington Fagundes PSOB
Wilson Santos PMDB
Presentes do Mato Grosso: 6

Agnelo Queiroz PCdoB
Alberto Fraga PMOB
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMOB
Maria Abadia PSOS
Pedro Celso PT
Ricardo Noronha PMOB
Presentes do Distrito Federal: 7

Barbosa Neto
Euler Morais
Geovan Freitas
Jovair ArantE~s
Juquinha
Lidia Quinan
Luiz Bittencourt
Norberto Teixeira
Pedro ChavE~s

Pedro Wilson
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha
Presentes de Goiás: 12

Abelardo Lupion
Affonso Camargo

PPB
PSDB
PFL
PPB
PSL
PPB
PSB
PDT
PTB
PPS
PT
PPS
PDT
PFL

PT

PT

PMDB

PTN
PT
PT
PMDB
PT
PDT
PSDB
PTB
PSB
PFL
PMDB
PL
PFL
PMDB
PFL
PMDB
PTB
PFL
PSDB
PMOB
PT
PT
PMDB
PFL
PPS
PSDB
PSDB
PSOB
PT
PPB

Celso Russomano
Clóvis Volpi
Corauci Sobrinho
Cunha Bueno
De Velasco
Delfim Netto
Dr. EviJásio
Dr. Hélio
Duilio Pisaneschi
Edinho Araújo
Eduardo Jorge
Emerson Kapaz
Fernando Zuppo
Gilberto Kassab

Iara Bernardi

Jair Meneguelli

Jorge Tadeu Mudalen

José de Abreu
José Dirceu
José Genoíno
José índio
José Machado
José Roberto Batochio
Júlio Semeghini
Luiz Antonio Fleury
Luiza Erundina
Maluly Netto
Marcelo Barbieri
Marcos Cintra
Medeiros
Milton Monti
Moreira Ferreira
Nelo Rodolfo
Nelson Marquezelli

Neuton Lima
Paulo Kobayashi
Paulo Lima
Professor Luizinho
Ricardo Berzoini
Ricardo Izar
Robson Tuma
Rubens Furlan
Salvador Zimbaldi
Sampaio Doria
Silvio Torres
Teima de Souza
Wagner Salustiano
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Airton Roveda PSDB
Alax Canziani PSDB
Chico da Princesa PSDB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha PT
Flávio Arns PSDB
Gustavo Fruet PMOB
Hermes Parcianello PMOB
Iris Simões PTB
Ivânio Guerra PFL
José Borba t;>MOB
José Carlos Martinez PTB
José Janene PPB
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly PSOB
Mareio Matos PT
Max Rosenmann PSOB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PPB
Odílio Balbinot1'i PSOB
Oliveira Filho PPB
Osmar Serraglio PMOB
Padre Roque PT
Renato Silva PSOB
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL
Presentes do Paraná: 30

SANTA CATARINA

Antonio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edinho Bez PMOB
Edison Andrino PMOB
Fernando Coruja PDT
Hugo Biehl PPB
João Matos PMOB
João Pizzolatti PPB
José Carlos Vieira PFL
Luci Choinacki PT
Raimundo Colombo PFL
Renato Vianna PMOB
Serafim Venzon POT
Vicente CaroprElso PSOB
Presentes de Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO·SUL

Adão Pretto PT
Airton Oipp POT
Alceu Collares POT
Augusto Nardes PPB
Caio Riela PTB
Cezar Schirmer PMOB
Oarcísio Perondi PMDB
Enio Bacci POT
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 PMOB
Nelson Marchezan PSDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvea PL
Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos POT
Roberto Argenta PHS
Synval Guazzelli PMOB
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldir Schmidt PMDB
Waldomiro Fioravante PT
Presentes do Rio Grande do Sul: 29

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista de
presença registra o comparecimento de 450 Senho~

res Deputados.
Está aberta a Sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo

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

sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. DR. HELIO, servindo como 22 Secretário,
procede à leitura da ata da sessão antecedente, a
qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passa-se à
leitura do expediente.
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11I ~ EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.

IV ~ ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se

passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-1-

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUtÇÃO NQ 96-B, DE 1992

(Do Sr.Hélio Bicudo)

Continuação da votação, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção nº 96-A, de 1992 que introduz modifica
ções na estrutura do Poder Judiciário; tendo
pareceres da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela admissibilidade
(Relator: Sr. Luiz Carlos Santos); e da Co
missão Especial, pela aprovação, com subs
titutivo, desta e das Propostas de Emenda à
Constituição nºs 112-Al95, 500-Al97 e
368-Al96, apensadas; pela admissibilidade
de todas as emendas apresentadas na Co
missão e, no mérito, pela aprovação das de
nºs 1/95, 2/95 e 4/95 (apresentadas na le
gislatura anterior) e das de nºs 1,2,3,5, 7,
8,9,10,11,12,13,14,15,16,18, '19,20,
21,24,26,27,28,29,31,33,35,36,37,39,
40, 42, 43, 44 e 45; pela rejeição das Pro
postas de Emenda à Constituição nQs
127-A/95 e 215-/A/95, apensadas, e das
emendas nºs 3/95 (apresentada na legisla
tura anterior) e 4, 6, 17,22, 23, 25, 30, 32,
34, 38 e 41, nos termos do parecer da Rela
tora, que apresentou complementação e
reformulação parcial de voto. Apresentaram
votos em separado o Deputado Antônio Car
los Biscaia e, em conjunto, os Deputados
Marcelo Déda, José Dirceu, Waldir Pires,
Nelson Pellegrino, Antônio Carlos Biscaia,
José Pimentel, Paulo Rocha e Padre Ro
que. Foram aprovados os destaques de nºs
247, 72, 79, 298, 70, 51, 281, 296, 42, 33,
293,27,88, 238, 187, 67, 32, 149,73 e os
destaques dos relatórios parciais dos Depu
tados Luiz Antônio Fleury e Renato Vianna;
rejeitados os de nºs 297, 291, 251, 23, 220,
82, 155, 50, 292, 295, 233, 256, 283, 221,

177,184,286,25,216,219,162,200,218,
240, ~~01, 274, 217, 248, 101 e os desta
ques dos relatórios parciais dos Deputados
José Floberto Batochio e Ibrahim Abi-Ackel,
e prejudicados os de nºs 156, 38, 40, 241,
71, 83, 3~ 86, 15~ 13, 134, 112, 208, 2~
280,212,213,211,113,210,34,78,111 e
59 (Relatora: srª Zulaiê cobra).

Tendo apensadas as PEC nºs:
112-A/95, 127-A/95, 215-A/95, 500-97,
368-A/96.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
, mesa o seguinte requerimento:

Senhor Presidente, requeiro preferência para a
apreciação das seguintes matérias: DVS nº 6; Desta
que Simples nº 40; Destaque Simples nº 145; Emen
da Aglutinativa nº 4; Destaques nºs 45-A, 48, 49 e 50;
Emenda Aglutinativa nº 42; Destaque nº 56; Emendas
Aglutinativas nºs 7,8,9,10; Destaque nº 66 e Emen
das Aglutinativas nºs 11 e 12.

Sala das Sessões, 15 de março de 2000

Assinam: a Deputada Zulaiê Cobra, Relatora, e
os Deputados Aloizio Mercadante, Líder do PT; ,
Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do Bloco Parla
mentar PMDB/PST/PTN; Gerson Peres, Vice Líder
do PPB; Or. Hélio, Vice-Líder do PDT; Bruno Rodrigues,
Bloco Parlamentar PUPSL; e Darcísio Perondi, Vice
Líder do Governo.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
v. Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
MA. Pela orelem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o painel não registra o número de parlamenta
res presentes.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A pre
sença será registrada logo mais.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presí
dente, não se sabe se temos quorum qualificado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Acabei
de anunciar que temos 450 Deputados na Casa.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Mas no
painel. ..

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Já vou
satisfazer V. Exa., Deputado José Antonio Almeida.
Havia mais de 320 Deputados presentes na sessão
anterior, e estamos registrando a presença dos Depu
tados no painel neste momento.
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A SRA. 2:ULAIÊ COBRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

A SRA. :ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, Srs. Deputados, chegou o momento de começar
mos a fazer a reforma pela ordem dos assuntos. Te
mos o primeiro deles, que diz respeito ao nepotismo.
V. Exa. e a Casa sabem disso. Todos estamos prepa
rados para votar o nepotismo, matéria que a popula
ção brasileira elegeu como importantíssima dentro da
reforma do Judiciário.

Temos uma Casa preparadíssima. Existem no
plenário 450 Srs. Deputados. Precisamos enfrentar a
situação. Não deixemos que o argumento de que o
quorum não está bom adie a votação para a semana
que vem. Na próxima semana, haverá outra quar
ta-feira como esta, digna e normal. Portanto, votemos
hoje essa questão como item nQ 1.

O proposto § 11 do art. 37 trata da questão do
nepotismo. Então, Sr. Presidente, como Relatora, sin
to-me na obrigação e responsabilidade de chamar to
dos os Deputados para que possamos votar esta pri
meira questão hoje, num dia tão glorioso como esta
quarta-feira, dia 15 de março.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço

a palavra para Lima questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Questão de
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
V. Exa. acaba dt:l abrir uma sessão extraordinária.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.

O SR. MARCELO DÉDA - Mas V.Exa. mantém
o painel com o quorum da sessão anterior. É uma
praxe, e eu não me atreveria a manifestar qualquer ir
resignação contra ela não fora a gravidade do terna
que está sobre a mesa, há pouco tratado pela Relatora.

A questão de ordem é no sentido de que se abra
outra vez o painel, que se zere o painel, para que pos
samos aferir o quorum da sessão extraordinária que
tratará de matéria constitucional importantíssima, in
clusive da questão do nepotismo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em pri
meiro lugar, V. Exa. já salienta no início da sua ques
tão de ordem qUE! a praxe desta Casa tem sido apurar
o número de Parlamentares presentes numa sessão
e na subseqüente, iniciada menos de cinco minutos

depois; o número passa a ser o mesmo. Portanto, há
número regimental para iniciar a Ordem do Dia.

Em segundo lugar, tenho a mesma preocupa
ção de V. Exa. Sabe V. Exa. que já em duas ocasiões
evitei a votação deste tema, que é polêmico, exata e
precisamente em função do quorum baixo. Mas ocor
re, Deputado Marcelo Déda, que, neste momento, às
16h45min, temos na Casa mais de 450 Deputados.
Creio que até o momento da votação teremos mais de
470 Deputados, portanto, um quorum qualificado.

Compartilho da preocupação de V. Exa. no sentido
de que matéria de tal relevância seja votada com quo
rum elevado, que é o que existe no momento na Casa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção o requerimento.

Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam
como se acham. (Pausa).

APROVADO.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito,
desde logo, aos Srs. Deputados que venham ao ple
nário. Hoje votaremos matérias importantes, como
esta emenda constitucional; fogo em seguida, uma
emenda constitucional que diz respeito ao impedi
mento da divulgação de dados por autoridades públicas.
Por isso, é importante que os Srs. Deputados estejam
aqui no plenário.

Venham ao plenário. A Secretaria-Geral fará
soar as campainhas. Teremos várias votações nominais.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
Mesa o Destaque de Bancada nQ 6, do PPB.

DESTAQUE DE BANCADA Ne 6
(Bancada do PPB)

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,
Nos termos do art. 161, inciso I, § 2Q do Regi

mento Interno, requeremos a V. Ex!!, Destaque para
Votação em Separado-DVS, para Supressão do § 11,
do art. 37, constante do art. 4º do Substitutivo do Re
lator à PEC nQ 96-A, de 1992.

Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1999. 
Inocêncio Oliveira, Líder do PFL - Geddel Vieira
Lima, Líder do Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN 
Odelmo Leão, Líder do PPB - Bispo Rodrigues,
Bloco Parlamentar, PUPSL

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Sra.
Relatora, Deputada Zulaiê Cobra, quer manifes
tar-se?

A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o texto aprovado na
Comissão da Reforma do Poder Judiciário é claro,
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veda o nepotismo aos três Poderes: Judiciário, Legis
lativo e Executivo. É um texto que impede todos os
Poderes de praticarem o nepotismo; só uma exceção
está explícita, o concurso para o cargo.

Tentamos neste plenário, há um tempo, uma
emenda aglutinativa do Deputado Gerson Peres que
dizia que podíamos fazer um acordo e colocar uma
vírgula, dizendo "salvo exceções previstas em lei".
Isso não deu certo, até porque não há exceção que
possa ser prevista na questão do nepotismo e muito
menos uma lei que possa dizer quais são essas exce
ções.

Portanto, temos hoje a possibilidade de manter
o texto da Constituição a vedação total no nepotismo
nos três Poderes.

Esse é um destaque supressivo da bancada do
PPB. Essa votação é de extrema importância, porque
se retirarmos esse artigo do texto, manteremos a prá
tica do nepotismo em todos os Poderes.

O povo brasileiro não suporta mais que dinheiro
público pague parentes em gabinetes, seja de depu
tados e senadores ou nos Poderes Judiciário e Exe
cutivo. Chegamos a um patamar de análise dessa
questão, que é moral e ética, portanto, de comporta
mento. Temos um Plenário preparado para esta vota
ção. Tenho certeza de que teremos quorum, sim, por
que depende de nós manter o texto como foi aprova
do pela Comissão da Reforma do Judiciário. Precisa
mos de S08 deputados.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, acho
que o temor explícito do nosso líder - refiro-me ao lí
der da reforma do Poder Judiciário -, Deputado Mar
celo Déda, do PT, existirá sempre. Nesta quarta-feira,
15 de março, há esse receio, mas se deixarmos para
votar na semana que vem, vai continuar havendo
esse receio.

Portanto, vamos enfrentá-lo. Vamos votar, Sr.
Presidente. Vamos ter, sim, os 308 Srs. Deputados
necessários para manter no texto a vedação do nepo
tismo nos três Poderes.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Marcelo Déda, para enca
minhar contra o destaque.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
essa matéria, em função das paixões que despertou
e em função da rejeição que a prática de nomear pa
rentes para cargos de confiança da administração pú
blica desperta na sociedade, assumiu prioridade e re-

levância que talvez não esperássemos quando inicia
mos a reforma do Judiciário.

Sr. Presidente, é preciso, portanto, que imedia
tamente deixemos muito claro que queremos realizar
um franco e aberto debate sobre esse tema. Quere
mos que as opiniões sejam expressadas e os votos
registrados. Por isso, sempre pedimos à Mesa da
Casa que proceda a essa votação com um quorum
alto, para que não sobre qualquer espécie de suspei
ta de que durante a votação houve essa ou aquela
manobra de esvaziamento do plenário.

Como defendemos o texto proposto pela Rela
tora, como queremos que se mantenha a proibição do
nepotismo, precisamos de 308 votos. É preciso que
se leve em consideração que aqueles que querem ti
rar do texto a proibição podem estar aqui presentes
ou poderãc) não comparecer ao plenário, dificultando,
portanto, um debate transparente que possibilitará à
sociedade brasileira conhecer a posição de seus re
presentantes.

Sr. Presidente, a regra introduzida pela Deputa
da Relatora é fruto da pressão social, que não aceita
mais ver, por exemplo, no Poder Judiciário, os gabine
tes de Ministros ou de Desembargadores terem os
seus cargos em comissão preenchidos não em virtu
de da competência ou do talento de técnicos que qua
lifiquem o funcionamento daquelas instituições, mas,
sim, por parentes, transformando os cargos em cabi
des de emprego.

A sociedade não aceita mais, nas Assembléias
Legislativéls, na Câmara dos Deputados ou no Sena
do da República, essa forma de desvio, essa verda
deira degenerescência da administração pública bra
sileira.

É verdade que o fato de ser parente não des
qualifica ninguém, mas o abuso na nomeação de pa
rentes ofende a República, ofende o princípio republi
cano por excelência, que está na cabeça do art. 37 da
Constituição, ou seja, o princípio da impessoalidade.

É claro que a sociedade, se frustrada na sua in
tenção moralizadora, infelizmente largará a sua revol
ta nas costas do Poder Legislativo, contribuindo para,
mais uma vez, ofender a imagem desta instituição.

O que há no texto, de forma clara, concreta e au
to-aplicável é a regra de que nenhum parente, até o
terceiro grau, poderá ser contratado para cargo em
comissão, não apenas aqui na Câmara, mas nos Tri
bunais de Contas e de Justiça, enfim, em toda a admi
nistração pública.

Portanto, não é verdadeiro °argumento de ser
essa uma regra contra os Deputados, contra os Parla-
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mentares ou contra os políticos. Não! Trata-se de
uma regra a favor da sociedade, da República e da
moralidade na administração pública.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não vale
aqui o argumento de que esta matéria não deve ser
objeto de regra constitucional. Aqueles que apresen
tarão destaques supressivos argumentam que a
Constituição não poderia tratar desse tema e que o
mesmo deveria ser objeto de legislação infraconstitu
cional. É preciso esclarecer que isso é uma falácia.
Vários Deputados já propuseram o fim do nepotismo,
em forma de resolução ou de projeto de lei, e foram
derrotados na Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, qUE~ tem o entendimento de que a maté
ria só poderá ser objeto de reforma constitucional.
Todo projeto de lei que tratar de nepotismo sera con
siderado inconstitucional.

Por isso, temos que mudar o texto da própria
Constituição. Se quisermos, de fato, atender aos cla
mores da sociedade, recuperar a imagem da Casa e
afirmar o conceito do Poder Legislativo, temos a obri
gação de votar a favor do texto, o que significa derro
tar o destaque, homenageando o princípio da impes
soalidade. Até porque há uma exceção: se alguém é
aprovado por concurso público - porta universal e
igualitária de acesso aos cargos da República -, des
de que haja compatibilidade de matéria e área de co
nhecimento, poderá vir a ser titular de cargo em co
missão. Éa única exceção moralmente defensável e a
única que o texto contempla.

Por isso, Sr. Presidente, encaminhamos o voto
"sim", para mar.!er o texto. Vota-se "sim" para garantir
a proibição do nl~potismo. Quem vier votar, vote "sim";
votará "não" quem não estiver no plenário também.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao SI'. Deputado Themístocles Sampaio,
para encaminhar a favor do destaque.

O SR. THEMísroCLES SAMPAIO (Bloco/PMDB
- Pio Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, fui um dos Deputados mais criticados
pela imprensa nacional, por isso quero citar um texto no
qual V. Exa., Sr. Presidente, está incluído. Trata-se de
uma entrevista concedida pela nobre Deputada Zulaiê
Cobra a um jomal de Brasnia, o Correio Braziliense. A
nobre Deputada não q1lis desmenti-Ia.

Diz a matéria:

O próprio presidente da Câmara, Mi
chel Temer (PMDB - SP), chegou a sugerir
a hipótese de um nepotismo tímido: cada
parlamentar poderia ter uma quota de pa
rentes para contratar.

Zulaiê não quer nem ouvir esse tipo de
conversa, que considera absurda: "Quero
que votem, contra ou a favor, do jeito que
está escrito. Os deputados têm que assumir
essa responsabilidade." A Deputada acha
que o Presidente da Câmara, Michel Temer
(PMDB - SP)-"caiu do cavalo quando pro
pôs um sistema de quota". Zulaiê não admi
te nepotismo mitigado, sob controle ou adje
tivado.

Para a Deputada é constrangedor ou
vir declarações como a do Deputado The
místocles Sampaio (PMDB - PI), que em
pregou a mãe e a mulher no seu gabinete.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a argu
mentação da Deputada Zulaiê Cobra é apaixonada
- não resta dúvida. Quero declarar a V. Exas. que
minha mãe morreu no dia 13 de setembro de 1952
há quase cinqüenta anos, portanto e que minha mu
lher, D. Natália Gonçalves de Sampaio Pereira, é ta
beliã pública da capital do Estado do Piauí, por con
curso público em que passou em primeiro lugar.

Pedi à Deputada que desmentisse o jornal, uma
vez que meu nome estava exposto no Brasil inteiro
como o de alguém que empregou a mãe falecida há
quase cinqüenta anos. S. Exa. disse que não iria; se eu
quisesse, que eu fosse, que ela não desmentiria. Então,
dirigi-me ao jornal levando provas de que minha mãe
havia falecido e de que minha mulher era tabeliã pública
concursada, com mais de quarenta anos de funç30.

São dezesseis os cargos que existem no meu
gabinete. Contratei três pessoas da minha família, en
tre elas um competente jornalista com curso feito em
São Paulo e um dos meus filhos, bacharel em Direito.
Quanto ao restante dos cargos, fiz uma divisão, e pro
curei fazer com que nenhum filho ganhasse mais do
que 1.800 reais.

Isso não constitui nepotismo. Se estou na Câ
mara dos Deputados e tenho direito a assessores, es
tes têm de ser de minha confiança, Sr. Presidente.

Como vamos agora admitir concurso público
para assessor de Deputado? Como vou ser assesso
rado por aquele que não é meu amigo, por aquele em
quem não tenho confiança?

Então, aquele que não gosta de seus familiares,
que fiquem com suas paixões. Eu gosto da minha famí
lia e quero que ela esteja ao meu lado. Assim, pergunto
aos Srs. Deputados: quem não quer ter um filho, a espo
sa ou um parente lutando ao seu lado na política?

Não pratico o nepotismo. Nepotismo seria se eu
tivesse nomeado, para os dezesseis cargos de que
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dispõe o meu gabinete, dezesseis membros da minha
família, mas nomeei três. Se a Deputada Zulaiê Co
bra não tem familiares para nomear, nada posso fa
zer, mas tenho filhos competentes. Gostaria de tam
bém contratar a minha esposa, porque é competente
e da minha confiança. Mas ela não precisa, natural
mente, porque é concursada e ocupa lugar de desta
que na capital do Estado do Piauí.

Nobre Deputada, é preciso ter coragem, e eu te
nho. Quem não tiver coragem que suma, e quem não
gosta da sua família que a negue e não queira o seu
voto. Eu quero o voto d~ minha família. (Palmas.)

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente, peço
I

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. Exa. a palavra.
A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.

Pela ordem. Sem revisão da oradora. ) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, quero apenas fazer uma
retificação. O jornal errou: citou o ilustre Deputado
Themístocles Sampaio, a quem respeito muito, como
sendo o autor daquela frase. Quero retificar dizendo
que não foi o Deputado Themístocles Sampaio, mas,
sim, o Senador Gilvam Borges o autor da frase. O jor
nal errou, repito.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para

falar contra o destaque, concedo a palavra ao Líder
Deputado Aloizio Mercadante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, vamos tomar uma decisão que tem gran
de significado para a credibilidade do Congresso Na
cional, para a imagem desta instituição democrática,
que tem tão relevante papel na democracia e no de
senvolvimento do País.

O nepotismo vem de longa tradição da elite bra
sileira e é muito próprio da cultura monárquica portu
guesa. Basta lembrar que o primeiro intelectual que
chegou ao Brasil, Pero Vaz de Caminha, termina o pri
meiro documento escrito sobre aquele que viria a
chamar-se Brasil pedindo ao Rei emprego para um
parente. Ali começa o nepotismo, no início, na origem
do Estado brasileiro. O nepotismo, então, é mais anti
go que o nome Brasil. É pelo menos 300 anos anterior
à Nação brasileira. Portanto, é absolutamente com
preensível que essa cultura esteja arraigada numa
parte da sociedade, sobretudo na nossa elite.

Se fizermos uma reflexão sobre os 500 anos da
história ç10 Brasil, da construção desta Nação, da
construção -desta República, vamos incorporar no

processo civilizatório valores novos e fundamentais à
convivência democrática e à credibilidade da institui
ção pública. E um desses valores fundamentais à de
mocracia é a separação entre o público e o privado.

A família é uma instituição de natureza privada.
Não se trata aqui de quem gosta mais ou menos da
sua família. Não estamos discutindo isso; estamos
discutindo uma política pública, o critério de constru
ção de uma assessoria, do preenchimento de cargos
de confiança para o exercício de um mandato. Essa é
a natureza própria de uma discussão pública. E, nes
se sentido, toda a legislação da administração pGiJlica
tem princípios essenciais: a moralidade, a t"anspa
rência, a honestidade e a impessoalidade.

A impessoalidade é um valor essencial à admi
nistração pública. É por isso que não podemos refor
çar essa cultura antiga, atrasada e arcaica.

Não podemos aceitar o pretexto de que o paren
te é competente e confiável. Isso não é uma regra. Ve
jamos o exemplo mais recente: a Dona Nicéa Pitta era
esposa do Prefeito Celso Pitta, nem por isso merecia
a confiança política dele, como o tempo mostrou. Pos
so ainda citar o Sr. Pedro Collor e muitas outras expe
riências recentes. O argumento da confiança não é
relevante. Podemos encontrar na vida profissional e
sobretudo na estrutura partidária compromisso políti
co, ideológico e profissional tão ou mais forte do que o
vínculo pessoal.

Quanto ao critério da competência, é evidente
que há parentes competentes. Não estamos discutin
do aqui ~ compe~ência, mas encontramos no merca
do, nos parceiros, entre os companheiros partidários
pessoas tão ou mais competentes do que qualquer
parente. A história e a democracia estão cheias de
exemplos nessa direção.

Portanto, os dois argumentos não se sustentam.
Temos de ,evoluir para a construção de uma institui
ção públicél democrática onde a impessoalidade seja
expressão essencial do retrato, da imagem que que
remos projetar.

Esta Casa vai escolher o caminho, decidirá se
vamos ficar com a imagem do Senador Gilvam Bor
ges, que julgo ser quem trata a questão melhor e com
mais franqueza quando diz que nomeou para o seu
gabinete a mãe que o pariu e a mulher que dorme
com ele. S(~ os Deputados querem essa imagem junto
ao eleitorado e à sociedade, esse padrão e estatura
de vida pública, votem a favor da emenda. Se a Câ
mara dos Deputados quer preservar a imagem públi
ca, não quer associar-se a essa prática minoritária
que é a de hoje, votará numa outra perspectiva, ou
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seja, na de que indicaremos para a nossa assessoria
pessoas competentes e confiáveis, com compromis
so político com Cl mandato e com a função pública que
exercemos. Assim, estaremos dando um grande sinal
de alteração na cultura e na história política atrasada
e arcaica que o nepotismo expressa valorizando um
caminho moderno, contemporâneo e ético de impes
soalidade da administração pública.

É isso que o eleitor espera neste momento.
Estaremos dando um fim à idéia do empreguismo, do
favorecimento, cio conluio entre o público e o privado,
priorizando a competência, a confiança e abrindo es
paço para os parentes inclusive os que pressionam
muito os Parlamentares para serem socorridos nas
suas dificuldades dizendo·lhes que o único caminho é
o concurso público. Isso é democrático, é eficiência. O
cidadão vai competir com qualquer outro na porta da
administração pública; no gabinete, não. Estaremos
indicando os competentes, eficientes e confiáveis. Te
mos entre os eleitores nossa base social, a militância
que nos ajuda nas campanhas, os nossos quadros
partidários pessoas absolutamente eficientes para
exercer essa função.

Hoje é um dia muito relevante para a imagem públi
ca. Às vezes, os pequenos erros acabam acobertando
todo o esforço de construção, trabalho, produção intelec
tual e política que esta Casa desempenha.

Portanto, para preservar a imagem do Poder Le
gislativo, fortalecer a dimensão da República, ir ao en
contro da aspiração popular exigência da ética na po
lítica, especialmente neste momento, este Plenário
só tem um caminho: sustentar o voto da Relatora, pôr
fim ao nepotismo e abrir novo capítulo na vida pública,
separando o privado do público, o parente do asses
sor, e, com isso, fortalecendo a dimensão pública da
impessoalidade no Estado brasileiro.

Muito obri~,ado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Gerson Peres para encami
nhar a favor do destaque.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Sl's. Deputados, o Brasil passa a limpo
um problema que estava engavetado: o nepotismo.
Nenhum de nós o defende, porque ele se caracteriza
pelo abuso dos favores de empregos de parentes 
não só deles - e de amigos íntimos no Poder Público.

Verifica·se até hoje no Brasil a falta de coragem
para se estabelt3cer lei que regulamente a vedação
de empregos de parentes como abuso. O que falta
neste País é a vontade política de se estabelecer a lei
para os Três Poderes. Por quê, Sr. Presidente? Por-

que não serão sete linhas de uma emenda constituci
onal, redigida pela ilustre Relatora Zulaiê Cobra, que
vão acabar com o nepotismo no Brasil; afinal, trata-se
de problema complexo.

Analisemos o caso do Poder Judiciário. Todos
os juízes são vitalícios. A emenda de S. Exa. permite que
os servidores efetivos possam ocupar cargos em comis
são. Assim, está-se criando o nepotismo dos efetivados,
porque no Poder Judiciário todos são efetivos. Os paren
tes dos juízes, além de engordarem seus salários, tor
nar-se-ão vitalícios em seus cargos em comissão.

Temos de ter uma lei para regulamentar isso-e
não permitir a vitaliciedade do cargo em comissão de
parente de juiz, por meio da limitação do prazo de
contratação no cargo.

Analisemos o caso do Poder Legislativo. Os
Deputados são eleitos por quatro anos. Quem os jul
ga é o povo. Eles têm dezesseis lugares em seus ga
binetes; todos cargos de confiança.

Ora, se a regulamentação dos cargos em confi
ança está contribuindo para o abuso, temos de elabo
rar uma lei para estabelecer um percentual mínimo de
cargos de confiança - não de parentes. O art. 37, inci
so V, da Constituição Federal diz que o Poder Público
tem de estabelecer um limite percentual mínimo para
os efetivos ocuparem cargos de confiança.

Quando se fala em percentual mínimo, não se
quer estabelecer cotas para parentes, mas cargos de
confiança para os quais as pessoas podem ser nome
adas ou demitidas livremente pelo titular do cargo.

No Poder Executivo, Srs. Deputados- prestem
bem atenção para essa emenda-, discuto o que a Re
latora escreveu. Diz S. Exa. que para os cargos em
comissão é vedada a nomeação dos parentes até o
terceiro grau. Perguntaria à Relatora: o Ministro de
Estado, parente do Presidente da República, está en
quadrado aqui? Não. O Secretário de Finanças de um
Governador, o irmão dele, está enquadrado aqui?
Não, porque não são cargos em comissão, são car
gos de confiança.

S. Exa. não teve a coragem de enfrentar o de
tentor do cofre da União e deixou aberto para o Exe
cutivo; às escâncaras e de maneira vergonhosa, os
parentes do Presidente da República podem ocupar
cargos de confiança, só não podem ocupar cargos
em comissão, logo, o nepotismo no conceito da Rela
tora continuará sem limitações no serviço público.

Não podemos aprovar isso. Quando a Relatora
ressalva que só os concursados efetivos podem ocu
par cargos, institui o nepotismo dos concursados.
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Se o Deputado Fernando Gabeira - esta figura
simpática e brilhante da Casa - tiver dez parentes
efetivos concursados, poderá colocar todos no seu
gabinete para engordar seus salários?

Não é nepotismo, porventura, esse do concur
sado!

A Relatora não veda, Sras. e Srs. Deputados, o
nepotismo à distância, aquele que se acoberta pela
hipocrisia e pelo falso moralismo. É o irmão do Depu
tado sendo nomeado' pelo Governador amigo num
cargo em comissão no Governo do Estado; é o filho
do Deputado nomeado pelo Prefeito do mesmo parti
do, nomeado na Prefeitura de uma capital. A emenda
permite o nepotismo virtual, a distância.

O que é mais decente: um Deputado empregar
num cargo de confiança um parente ou um amigo ínti
mo com transparência, ou ter que usar a hipocrisia e
pedir para um Governador nomear seu irmão naquele
Estado? Ora, isso não pode ser moralização de cos
tumes políticos! O que se precisa é enquadrar a nor
ma dentro da ética, com transparência.

O que deseja a Constituição, Sr. Presidente?
Exatamente isso.

Cito, por exemplo, o parecer do eminente Depu
tado Hélio Bicudo na Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, figura proeminente do Partido
dos Trabalhadores, que fulminou essa medida por ser
inconstitucional.

O art. 5º da Constituição diz que todos são iguais
perante a lei, mas não pára por aí. Todos são iguais pe
rante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Logo,
os parentes não estão enquadrados na proibição ab
soluta da emenda da Deputada Zulaiê Cobra. A Cons
tituição tem de ser regulamentada a fim de que os dire
itos dos cidadãos, que tiveram a "infelicidade" de ser
parentes de políticos, possam ser garantidos.

Essa emenda é tão nociva ao princípio funda
mentai das garantias e dos direitos individuais que um
filho de político ou política que teve a "desgraça" de ter
nascido do seu espermatozóide ou do seu ventre polí
tico, nascerá com uma fitinha na cabeça por ser paren
te de Deputado, estigmatizado pela discriminação odi
osa, repulsiva numa sociedade democrática e livre.

A lei pode moralizar isso, e não as cinco linhas de
uma emenda que contraria princípios fundamentais. E
o disposto no art. 7º do Capítulo dos Direitos Sociais,
que garante o direito ao emprego, e no art. 37 do Capí
tulo da Administração Pública, que estabelece a mora
lização dos costumes sem distinção de qualquer natu
reza, reforçam a cláusula do art. 59 da Constituição.

Pergunto: o filho do Presidente da República
pode ser Ministro de Estado? A Relatora teria de ex
plicar isso, porque o cargo de Ministro não é cargo em
comissão, mas de confiança. E aí a porta estará aber
ta para o nepotismo que pretensamente diz extinguir,
mas não o extingue.

Essa emenda não apresenta nenhuma sanção
para o abuso. Outra falha imperdoável.

Nenhum de nós defende o nepotismo. Os Depu
tados querem debater a matéria e regulamentá-Ia nos
três Poderes. Essa é a intenção dos homens respon
sáveis desta Casa. Não nos queremos acovardar di
ante das interpretações variadas, de pressões hipó
critas e preconceituosas e até do achincalhe da histó
ria do Brasil, como, por exemplo, dizer que Pera Vaz
de Caminha introduziu o nepotismo quando pediu
emprego para o sobrinho. Isso é uma violação da his
tória brasileira. Pero Vaz de Caminha não pediu em
prego para sobrinho nenhum, mas pediu a D. Manoel
perdão para o seu genro, que estava preso na Ilha de
São Tomé porterdado pancada num padre e roubado
uma igreja. D. Manoel o perdoou ao saber do assassi
nato de Pero Vaz pelos árabes, numa feitoria da índia.

Srs. Deputados, dizer que nos Estados Unidos
não existe nepotismo, não existe mesmo, mas os
americanos não abdicaram da livre nomeação de pa
rentes para cargos de confiança. O Presidente Ken
nedy nomeou seu irmão, Robert Kennedy, Secretá
rio-Gerai de Justiça do Estado Americano.

Por que vamos sentir medo de ter um irmão,
uma esposa, um filho capaz, que estudou e se prepa
rou, ocupando um cargo em comissão? Proibir em ca
ráter absoluto, como quer a emenda, é uma violência
aos direitos e garantias individuais.

Por isso, peço aos colegas: vamos derrubar
essa emenda e assumir um compromisso com a Na
ção de preparar, em seguida, lei que regulamente no
serviço público os cargos de confiança de livre nome
ação e exoneração sem distinção de qualquer nature
za, porque o Brasil não está diferente dos demaís paí
ses do mundo. Os cargos de confiança e em comis
são existem em todos os países civilizados, sem dis
tinção de qualquer natureza.

Era o que tínha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota

ção o seguinte Dispositivo Destacado:

"Art. 4º É acrescentado o § 11 ao art. 37:
"Art. 37 ..
§ 11. Para os cargos em comissão é

vedada a nomeação de cônjuges, compa
nheiros ou parentes, consangüineos ou
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afins, até o terceiro grau, ou por adoção, de
membros de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, de detentores de mandato
eletivo El dos demais agentes políticos, em
seus respectivos órgãos de atuação, salvo
se o nomeado for titular, nos mesmos ór
gãos, de cargo efetivo que exija nível de for
mação compatível com a função ou cargo
comissionado."

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer)-
Vamos ouvir os Srs. Líderes. Quem votar "sim",

votará pela manutenção do texto; quem votar "não",
pela supressão do texto.

Como vota o PV?
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi atentamente
a argumentação do Deputado Gerson Peres, por
quem tenho muito respeito, e acho que em alguns
pontos qualquer Parlamentar realmente tem razão
para empregar um parente.

A Folha de S.Paulo publicou recentemente
uma lista de parentes de Deputados, inclusive o nome
de minha ex-cunhada, que trabalhava em meu gabi
nete. Procurei a Relatora para saber a evolução dos
fatos e ela disse-me que havia essa emenda em cur
so. A partir daí, pensei: minha ex-cunhada era real
mente uma pessoa muito útil, porque transformava to
das as minhas idéias em programas de informática.
No entanto, decidi abrir mão da sua presença em meu
gabinete, refletindo de maneira um pouco mais ampla
que a do Deputadlo Gerson Peres.

De fato, nós, Deputados, podemos cometer pe
quenas injustiças com um ou outro parente extrema
mente competente que mereceria estar naquele lu
gar. Mas temos de considerar o momento histórico
em que vivemos, temos de considerar a instituição e o
peso da opinião da maioria do povo brasileiro. E no
momento a maioria do povo brasileiro não está inte
ressada nos pequenos atos de justiça a parentes
competentes, mas em fixar uma regra que moralize a
vida política brasileira.

Deputado Gerson Peres, pode até ser que num
outro momento da história do Brasil possamos levan
tar essa reserva, pode ser que num outro momento
da nossa história alguns parentes sejam emprega
dos, uma vez que a população já estará assegurada
de que o serviço público no Brasil e a condução políti
ca no País estão sEmdo feitos da melhor maneira pos
sível. Mas no momento, não. No momento, a opinião
pública espera do Congresso brasileiro uma rápida e

firme decisão no sentido de proibir a presença de pa
rentes de Deputados e de outros políticos no funcio
nalismo público.

Então, temos uma decisão importante a resol
ver. E a minha posição é favorável ao voto da Relato
ra. Temos de defender sua posição, reconhecer al
guns argumentos aqui apresentados: o prestígio do
Congresso brasileiro e a necessidade de a instituição
preservar-se no momento em que há grande descon
fiança a respeito dos políticos brasileiros.

As denúncias feitas pela Sra. Nicéa Pitta, em
São Paulo, não atingem apenafl o Prefeito Celso Pitta
e os 30 Vereadores daquele Estado, mas todos os po
líticos brasileiros. É necessário que o Congresso bra
sileiro aproveite o momento histórico, escolha um ca
minho e decida por ele.

A minha posição é "sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PV
vota "sim".

Como vota o Partido Humanista?

O SR. ROBERTO ARGENTA (PHS - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Huma
nista vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Parti
do Humanista vota "sim".

Como vota o PPS?

O SR. AVRTON XERÊZ (PPS - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, desde que foi lançado o
projeto da reforma do Poder Judiciário, o nepotismo
tem sido divulgado pelos meios de comunicação,
principalmente nas discussões da imprensa, como
uma das matérias centrais da mudança constitucional
que se pretende implantar.

Não vejo essa questão como essencial, porque
são poucos os capazes de produzir o apadrinhamen
to no País. Refiro-me àquela elite intelectual, donos
do poder, que durante décadas e décadas, séculos e
séculos, enfim, história afora, puderam fazer de seu
poderio concessão às prebendas, às veniagas, além
de conceder o manto protetor que sua autoridade
lhes permitia de modo a apaniguar um número muito
pequeno de pessoas.

Porém, ao longo da minha vida profissional e
certamente isso ocorre com qualquer um dos Srs.
Deputados aqui presentes pude assistir a exemplos
de injustiças, em que o melhor não era escolhido para
exercer determinada função, mas sempre o mais che
gado ao dono do poder na ocasião.

Por isso, Sr. Presidente, entendemos que o ne
potismo deva ser varrido da história política brasileira,



Março de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 16 11065

como propõe o texto da Relatora, não porque isso virá
a resolver um grande problema nacional, mas porque
esta votação deve representar um símbolo de que o
Congresso Nacional não admite mais a partição entre
poderosos e desprotegidos e de que deseja dar
exemplo no sentido da necessidade de a Nação bra
sileira ser homogênea na distribuição da riqueza, no
acesso à oportunidade de emprego, à educação e à
saúde e no acesso, sim, ao progresso, à prosperida
de, por intermédio, sempre que possível, de concurso
público em todos os âmbitos, para que se dê igualda
de aos desiguais na medida em que se desigualam.

O Partido Popular Socialista PPS é frontalmente
contrário à instituição do nepotismo e, como um
exemplo, vamos votar com a Relatora, vamos votar
"não" ao destaque, para que o nepotismo seja varrido
da literatura, da lei e da Constituição brasileira.

O PPS vota "sim", pela manutenção do texto da
Relatora.

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou aqui
agora na condição de Vice-Líder do partido para posi
cionar-me de maneira contrária ao que gostaria. Infe
lizmente, no meu partido, não houve consenso em re
lação à matéria. Acho que deveríamos estar tranca
dos numa sala discutindo para chegarmos aqui com
uma posição unânime, uma só posição, para o "sim"
ou para o "não".

Vejo que a sociedade brasileira, como disse o
excelente Deputado Gabeira, pede uma posição polí
tica nossa. Entendo que a sociedade não quer que
genros, como o de Fernando Henrique que entende
tanto de gasolina e de petróleo quanto eu quando
paro o carro no posto e peço para encherem o tanque,
tomem conta da Petrobras. Entendo também que a
sociedade quer que o Governador Zeca do PT demita
todos os seus parentes do Governo.

Meu voto particular será pelo texto da Relatora,
mas, infelizmente, como não há consenso no partido,
liberaremos a bancada.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (BJoco/PSB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Cons
tituição de 1988 talvez tenha dado o maior avanço na
área das relações do trabalho. Entendemos que o
concurso público foi um processo determinante da
moralização do serviço público. As bancadas do PSB
e do PCdoS são unânimes não só em votar com o tex
to da Relatora, mas também em aplaudi-Ia neste mo
mento. A Executiva Nacional do PSB editou uma nota
apoiando a posição da bancada.

Sr. Presidente, apenas externo a preocupação
em relação ao quorum. Tenho absoluta certeza de
que, como sempre, V. Exª mantém essa preocupação,
mas é fundamental que fique clara a garantia do quo
rum para votação de matéria desta importância para
a Câmara dos Deputados.

A bancada do PSB e do PCdoB vota com a Re
latora, vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel TE'mer) - Quero
aproveitar o discurso do Líder Alexandre Cardoso
para dizer que há 460 deputados na Casa. Aguardarei
o tempo máximo possível no sentido de que haja co
incidência do painel com a presença na Casa. É fun
damentai, portanto, que os Srs. Deputados venham
ao plenário.

Como vota o PDT?

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT - SP.
Sem revis;3.o do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, estamos vivendo, nesta sessão da Câ
mara dos Deputados, oportunidade única de reformu
lar os costumes na administração pública brasileira.
Não há dúvida nenhuma de que o nepotismo arraiga
do se encontra na nossa cultura política, no nosso
quadro de! valores, a partir do processo de coloniza
ção, como bem acentuou o companheiro Deputado
Aloizio Mercadante em seu pronunciamento.

Sr. Presidente, é hora de reformar costumes. É
preciso, como diz Antonio Gramsci, que matemos o
velho, que não serve, que não é adequado, que se
mostrou inconveniente e imoral, para que o novo nas
ça. E é exatamente nesta proposta de reforma do Po
der Judiciário que se está apresentando o nascimen
to de uma nova ordem ética na administração pública
do nosso País, por meio da justa, legítima e apropria
da vedação de contratação de cônjuges, companhe!i
ros, parentes e afins até terceiro grau, para dar-se
cumprimento e efetividade ao que dispõe, principiol':>
gicamente, o art. 37 do próprio corpo permanente da
Constituição, em que se lê que serão observados na
administração pública os princípios da moralidade e
da impessoalidade, entre outros.

Sr. Presidente, será possível que só podemos
encontrar assessores competentes no núcleo famili
ar? Será possível que a competência e a vocação em
certas áreas do serviço público herda-se por fator ge
nético? Não é possível sustentar a legitimidade dessa
prática imoral, condenável, que é o aboletamento de
parentes em cargos de comissão.

Quero lembrar uma metáfora muito apropriada,
utilizada pelo Governador do então Estado da Guana
bara, ao tratar de assunto semelhante a esse: nomear
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parentes é como queijo rochefort, pode ser muito sa
boroso, mas cheira muito mal.

Não podemos perder a oportunidade de morali
zar os costumes do nosso País. Esta Casa não pode
se cobrir de vergonha, de opróbrio, ao consagrar, na
oportunidade em que se propõe esta moralização, o
nepotismo militante, juramentado, desavergonhado e
que fere o principio da igualdade entre os brasileiros,
porque todos têm que ter igualdade de oportunidade
no acesso a cargos em comissão.

Srs. Deputados, não cubram de vergonha esta
Casa. Srs. Deputados, não lancem a repulsa pública à
Câmara Federall do nosso País, para que possamos
ser respeitados. Vamos mudar o Brasil, Sr. Presiden
te. Muda Brasil!

O PDT vota "sim".

O SR. GERSON PERES (PPB - PA.) - Sr. Presi
dente, a Folha de S.Paulo foi o primeiro jornal que fez
crítica ao Congresso de maneira transparente e teve
coragem de abrir o grande debate nacional sobre ne
potismo.

Em homenagem a esse jornal, que nos criticou,
mas que mostrou bom senso, responsabilidade e não
emoção ou passionalismo, é que, para justificar o en
caminhamento do voto do PPB, Partido Progressista
Brasileiro, vou ler a todos os Deputados seu editor;al
nesta memorável sessão, em que não haveremos de
envergonhar o Brasil, mas, sim, dar uma lição aos fal
sos moralistas, aos hipócritas, àqueles que se escon
dem debaixo do tapete e da não-transparência. Exigir
deles a lei moralizadora desses costumes que estão
distribuídos por todos os países do mundo.

Leio esse editorial também em homenagem a V.
Exª, Sr. Presidente, que foi uma das vítimas da incom
preensão, quando, por moderação, prudência e com
petência jurídica, teve o discernimento de mostrar o
caminho do equilíbrio, para não ferir o princípio funda
mentai da garantia dos direitos individuais, inserido na
Carta de 1388, que abriu para o Brasil novos horizon
tes de compreensão e de civilização democrática.

Diz a Folha de S.Paulo:

A discussão acerca do nepotismo cos
tuma desencadear raações apaixonadas. O
problema é mais antigo do que o Brasil. Ne
nhum país ainda foi capaz de criar uma le
gislação que possa ser considerada ideal.

A Câmara dos Deputados adiou ante
ontem a votação do texto que proíbe a no
meação, para cargos em comissão, de "côn
juges, companheiros ou parentes, consan-

güíneos ou afins, até o terceiro grau, ou por
adoção, de membros de qualquer dos Pode
res da União, dos Estados, do Distrito Fede
ral, e dos municípios (...), em seus respecti
vos órgãos de atuação".

Uma posição freqüentemente adotada
pela população é exigir fortes medidas para
pôr um fim à prática. Regras implacáveis
têm a vantagem de ser mais efetivas do que
leis ponderadas e, por isso mesmo, mais
justas. O senso da eqüidade, porém, cobre
um exame mais cauteloso do problema.

Há que se reconhecer que existe a pos
sibilidade de um parente ser levado a cargo
comissionado e revelar-se um servidor públi
co competente. Determinadas funções exi
gem mesmo que exista uma relação de confi
ança com o subordinado, e a própria estrutura
familiar faz com que essa confiança recaia
sobre o próximo, e não sobre um estranho.

O inadmissível é que o instrumento le
gítimo da nomeação de um funcionário de fi
vre escolha da autoridade dê lugar a sinecu
ras, prebendas e veniagas, com o intuito
único de aumentar a própria renda familiar.

O texto em apreciação pela Câmara
consegue ser rigoroso em relação a casos
potencialmente corretos de contratação e tí
bio na restrição aos abusos. Ele não proíbe
que uma dada autoridade empregue o filho
de um colega desde que este faça o mesmo
com o seu, para citar apenas a forma mais
óbvia de fraude. A idéia que agora ressurge
de estabelecer cotas jde um ou dois cargos
que poderiam ser ocupados por parentes
parece razoável. Ela ao menos contempla o
primeiro aspecto da questão.

A capacidade da. burla do ser humano
tende ao infinito e sempre estará um passo
à frente do legislador. Essa constatação
pessimista não deve, porém, servir de obs
táculo a que se procure criar as melhores
leis possíveis. O nepotismo já foi mais es
cancarado. Instrumentos legais mais ade
quados e a vigilância da opinião pública pro
duzem, sim, resultados.

Sr. Presidente, esse editorial, de um dos maiores
jamais do Brasil, está colocando na cabeça de cada
Par/Rmentar a convicção de que só a lei corrige o ne
potismo no serviço público, e não sete linhas da Depu-
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tada Zulaiê Cobra, que traz para nós o suave veneno
de extinguir, sem extinguir, o nepotismo no Brasil.

O PPB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT?

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de apro
fundar o debate com o nobre Deputado Gerson Peres
de forma bastante franca.

De fato, estamos discutindo duas tradições do
Estado. Na monarquia, o acesso ao Estado dava~se

pelo laço de consangüinidade familiar. O poder era a
família. A diferença entre nobre e plebeu dava-se exa
tamente pelo laço familiar. O Estado era a expressão
da família, eleita pelo processo histórico, pelos deu
ses, pelas relações de tradição.

O que foi a Revolução Francesa e a instauração
da República? Foi fundamentalmente a possibilidade
de qualquer cidadão ter acesso ao Estado. Essa é a
essência da revolução republicana. O que estamos
discutindo hoje é uma concepção do Estado republi~

cano, é o avanço do processo democrático e civiliza
tório da sociedade brasileira frente às tradições mo
nárquicas portuguesas.

Esta é a grande discussão que estamos fazen
do, de um país que não viveu propriamente uma revo
lução democrática e burguesa.

Entretanto, Sr. Presidente, gostaria de retomar a
oportunidade política desta decisão. Estamos num
momento em que, infelizmente, os chefes dos três Po
deres discutem o teto salarial e a flexibilização desse
teto, antes de decidir a questão do salário mínimo,
que é o menor do continente, num país que é o mais
desigual do planeta. Estamos discutindo o nepotismo
no momento em que 44 milhões de brasileiros estão
vivendo com 2 reais por dia, em que temos o maior ín
dice de desemprego da história do País desde 1929.
O grande anseio dos eleitores é o emprego, e dos
familiares também, porque em toda família de Deputado
hoje há gente desempregada, batendo na porta e pe
dindo emprego, uma cartinha de indicação ou um car
go na assessoria. O que cada Deputado tem de deci
dir é se a relação fundamental deve ser com a família
ou com os eleitores, no que se refere ao exercício do
mandato. E só temos uma escolha: o respeito à vonta
de do eleitor, ao sufrágio, à expectativa que o povo
brasileiro tem de dignidade, ética e moralização do
Estado e da sociedade brasileiros.

As instituições estão muito precárias no comba
te à corrupção e à promiscuidade que existe entre o
público e o privado, que estão na Prefeitura, na Câ-

mara Municipal, na Assembléia Legislativa, enfim, no
Estado brasileiro. Por isso, ao decidir esta matéria,
devemos dar.ao País uma grande sinalização da nos~

sa disposição de caminhar para a transparência, im
pessoalidade e moralidade da administração pública.
Essa é a grande expectativa da sociedade.

Sr. Pres.idente, para concluir, gostaria de dizer
que a Prefeitura de Porto Alegre já decidiu a matéria
há alguns anos, e o Estado do Rio Grande do Sul já
votou e aprovou, para os três Poderes, a emenda que
estamos propondo para o Brasil hoje. Houve recurso
para o Supremo Tribunal, que decidiu pela constituci
onalidade da decisão. Portanto, nos es.ados em que a
política está mais avançada, em que a cultura renova
dora e republicana avançou, novos valores já foram
instituídos e este é um debate do passado.

Deputado Gerson Peres e aqueles que dispu
tam esta discussão, neste momento eu acho que o
norte está no Sul, e a experiência do Rio Grande do
Sul é o norte para o Congresso Nacional. Nenhum pa
rente! Vamos "republicizar" o Estado brasileiro ao de
cidir que só o concurso, o direito de todo cidadão ter
acesso aos cargos públicos é o melhor caminho para
a democracia, a eficiência, a moralização e a impes
soalidade do Estado brasileiro.

O PT vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PFL?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
ouvi atentamente os debates que foram travados a
respeito da matéria. Não considero, como a maioria
desta Casa, que esta matéria seja tão importante na
reforma do Poder Judiciário, que, pela inspiração ini·
cial do Relator Aloysio Nunes Ferreira e agora da ilus
tre Deputada Zulaiê Cobra, tem avançado tanto e, so
bretudo, fat~ parte daquela agenda política tão bem
conduzida por V. Exª, Sr. Presidente.

Mas como a grande maioria da Casa, creio que
a Constituil;:ão brasileira deveria ser mais genérica,
deixando as peculiaridades, as minúcias, para serem
definidas em lei complementar, em lei ordinária, até
mesmo em decretos ou resoluções.

Sr. Pr'esidente, determinar na Constituição brasi
leira que nêio se devem contratar para cargos de confi
anças parentes consangüíneos ou afins até o terceiro
grau ou mesmo estabelecer na Constituição um limite
para a contratação de parentes é uma aberração cons
titucional. Isso é ruim para a Casa, que tem o dever e a
obrigação de ser o Poder legiferante do País.
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Sr. Presidente, não nos move outro sentimento
senão o de del:ender a Constituição brasileira naque
les pontos fundamentais, naquelas matérias impor
tantes. São tantos os pontos positivos desta reforma!
Inicialmente visou-se, e genericamente é o que se
visa, permitir Ci acesso de todos à Justiça; segundo,
baratear os custos; terceiro, permitir a agilização das
decisões, para que todos tenham direito à sentença.

Inserir matéria desse teor em uma reforma
constitucional não é bom para este Poder. Portanto, o
Líder do PFL votará "não", para que a matéria saia do
âmbito da Constituição, mas reserva o direito de mar
car a sua posição no momento em que o Poder Legis
lativo decidir tratar esse tema num projeto de resolu
ção ou num projeto de lei. Acredito até que essa maté
ria deveria ser decisão de foro íntimo de cada Poder, e
não uma determinação de um deles.

Sr. Presidente, como Líder do maior partido no
Congresso Nacional - o PFL continua sendo o maior
partido no Congresso Nacional, pela vontade livre do
povo brasileiro, somando-se Deputados e Senadores
-, como Líder da terceira maior bancada na Câmara,
afirmo que o PFL não vai apoiar a inclusão no texto
constitucional de coisa tão pequena para a dimensão
da Carta Magna do País.

O PFL vai votar "não", mas como se trata de uma
questão programática do partido, libera sua bancada
para votar cada um de acordo com a sua consciência.
O Líder, com a responsabilidade do cargo que ocupa,
com a responsabilidade de já ter sido Presidente desta
Casa por dois anos, com a responsabilidade de ter
sido Vice-Presidente constitucional e de ter assumido
a Presidência da República por 64 dias, 12 vezes, re
serva o direito de defender a Constituição brasileira
para que não tenha penduricalhos dessa natureza.

O PFL libera a bancada e o Líder vota "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN?

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (Bloco/PMDB 
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, inicio minha fala com uma confissão,
a confissão de que fui tomado de profunda angústia
antes de vir à tribuna tratar deste tema, sem saber se
deveria me manifestar como escravo daquilo que
Churchill resolveu qualificar como "opinião publica
da", ou se como vassalo das minhas convicções pes
soais. Optei por me manifestar, Sr. Presidente, como
vassalo das minhas convicções pessoais.

Durante todo este debate, durante todo o tempo,
ouvi toda espécie de argumentos a respeito do as
sunto, e fiquei em dúvida profunda se deveria aden-

trar-me na discussão do mérito da matéria ou apenas
fazer um registro formal de encaminhamento de posi
ção, deixando que meus companheiros decidissem
por si. Mas se eu não manifestasse agora as minhas
convicções pessoais, às quais aludo neste momento,
eu certamente estaria agindo de forma covarde, dei
xando de honrar a posição que circunstancialmente
ocupo de Líder do PMDB na Câmara dos Deputados.

No dicionário, busquei o significado da palavra
"nepotismo". Entre tantas definições, lá está que se
trata de "filhotismo", ou outras definições que poderi
am enveredar por essa direção, sem estabelecer em
nenhum momento que se trata de algo especifica
mente retratado na atividade pública.

Com isso, Sr. Presidente, mais do que nunca, to
mei-me do convencimento de que deveria buscar
exemplos para tratar esse assunto sob o ponto de vista
do que estamos discutindo, que é a ética, e não uma
questão meramente técnica. E o que encontramos, o
que está aí, é a sociedade permeada de exemplos,
muitas e muitas vezes nos próprios órgãos de impren
sa eu poderia citar vários deles, cujos proprietários vão
buscar em alguns de seus parentes, certamente pre
parados e competentes, os homens de confiança para
dirigir o seu patrimônio e levar adiante seus sonhos.

Alguém aqui poderia dizer que se trata de um as
sunto relativo apenas à atividade privada. Eu diria que
não, Sr. Presidente, porque estamos discutindo ética, e
é exatamente por isso que discordo de alguns argu
mentos que ouvi, por considerá-los discriminatórios.

Ouvi, por exemplo, alguém indagar: "Será que
só no seio familiar se encontram pessoas competen
tes para exercer cargos de confiança?" "Será que a
competência é transmitida através do DNA?" Certa
mente que não, Sr. Presidentle, mas posso afirmar-lhe
também que não é no seio familiar que residem todos
os incompetentes e também que a incompetência
não é transmitida pelo DNA.

Evidentemente, aqui fala o Deputado Geddel Vi
eira Lima; não posso falar em nome da bancada, por
que não tive oportunidade de reuni-Ia para buscar o
seu sentimento, para tomar o seu pulso. Volto a dizer:
falo como vassalo das minhas convicções, falo como
alguém que não acha justo jogarmos permanente
mente nesta Casa como se estivéssemos em um pa
lanque, fazendo política permanentemente com a ta
buleta do Ibope a mostrar o que querem que digamos,
deixando de lado a vassalagem que devemos por ve
zes prestar à nossa consciência.

Portanto, Sr. Presidente, srªs e Srs. Parlamenta
res, discordo de que estejamos por escrever agora
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uma página que manchará ou deixará de manchar
esta Casa legislativa. Muito pelo contrário, acho que é
chegado o momento de escrevermos páginas que
correspondam à coragem que temos de ter para en
frentar temas polêmicos, porque é nosso dever sobre
eJes deliberar.

Mas não quero cansar os meus companheiros,
não quero cansar V.Exª, Sr. Presidente, e acho que já
me alongo. Quero apenas deixar registrado, como po
sição pessoal, que, em primeiro lugar, não creio que
este seja um assunto a ser tratado pela Constituição
da República, já tão criticada pelo seu nível de deta
lhamento. E, em segundo lugar, que discutir da forma
como está sendo discutida a matéria, para atender,
volto a repetir, à "opinião publicada", é discutir de for
ma discriminatória, é discutir contrariando o preceito
constitucional de que todos são iguais perante a lei.
Vamos discutir esse assunto tecnicamente! Vamos
discutir esse assunto com seriedade!

Ninguém aqui está tratando de defender que se
instituam "trens da alegria", que alguém seja contrata
do para um cargo de confiança e se efetive no serviço
público pela via transversa do apadrinhamento e da
cassação da oportunidade de outros. Trata-se aqui de
cargos de confiança, cargos em comissão cujo exer
cício estará vinculado ao tempo em que o titular puder
nele manter o contratado.

Ora, Sr. Presidente, aos 40 anos, não me permito
ser covarde na hora de defender as minhas convicções.

Os exageros que realmente devem existir na vida
pública devem ser fiscalizados pelos órgãos de impren
sa, que a todo momento estão sobretudo neste Poder,
mais do que em qualquer outro, a fiscalizar, a pesquisar,
a perquirir e a buscar informações sobre nosso compor
tamento. E ao ser julgado pelo juiz aquem procuro sem
pre apresentar meus atos e minhas posições, de quem
busco a absolvição por minhas posturas, por meio do
seu voto, ou a condenação, por meio da negativa às mi
nhas pregações refiro-me ao povo, pessoalmente, não
como Líder, voto a favor da emenda, contra o parecer,
por considerá-lo discriminatório e por entender que não
deve constar na Constituição Federal.

Evidentemente, volto a dizer, não tive a honra de
consultar minha bancada. Mas por se tratar de assun
to polêmico, relativo à consciência, à circunstância e à
conveniência de cada Parlamentar, libero-a, para que
como eu cada um responda de acordo com sua cren
ça e com sua consciência. (Palmas. Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PSDB/PTB?

O SR. ,JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, vou esperar um pouco
os cumprimentos ao Deputado Geddel Vieira Lima para
apresentar a posição da nossa bancada. (Pausa.)

Sr. Presidente, falo em nome do LíderAécio Neves.
A posição pessoal de S. Exsé a favor do texto da

Deputada Zrulaiê Cobra. Esta foi a recomendação do
nosso partido, o PSDB, desde o início da Comissão
de Reforma do Judiciário.

O PSDB incumbiu ao Deputado Jutahy Junior,
que desta tribuna fala, o papel de o representar na
Comissão da Reforma do Judiciário. Encaminhei, na
quela oportunidade, o voto que mantenho pessoal
mente a favor do texto da Deputada Zulaiê Cobra da
mesma forma como o Deputado Aécio Neves sempre
se manifestou.

A partir do momento em que nós constituímos
um bloco, não podemos falar na mesma realidade que
existia no período em que trabalhávamos na reforma
do Judiciário votando apenas como partido. Diante
dessa realidade, temos que apresentar uma solução,
que V. Exª, como Presidente, já manifestou. É impossí
vel termos posições diferenciadas no mesmo bloco.
Por isso creio que temos todas as condições de aferir o
posicionamento individual de cada Parlamentar.

A Deputada Zulaiê Cobra expressou de forma
absolutamente precisa a sua posição: não permitir
contratação de parentes em qualquer dos Poderes Ju
diciário, Legislativo e Executivo. Defendeu a sua posi
ção de forma clara e incisiva, apresentando à opinião
pública a oportunidade de debater e conhecer essa
questão por intermédio do texto que ela defendeu com
muita coragem, determinação, firmeza e convicção.

Eu defendo exatamente a posição da Deputada
Zulaiê Cobra. Voto convicto de que estamos prestando
um serviço, mesmo discordando sobre se isso é maté
ria constitucional ou não. Tenho dúvidas de que seja
matéria constitucional. Mas não tenho dúvida alguma
de que seria um avanço a possibilidade de demonstrar
para a sociedade que este Poder não tem nenhum in
teresse de representar uma idéia atrasada, nepótica.

Mas compreendendo todas essas circunstânci
as, o Bloco Parlamentar PSDB/PTB libera o voto para
seus membros. Pessoalmente, o Deputado Aécio Ne
ves vota a favor do texto da Deputada Zulaiê Cobra.

Já encaminhei, votei e reafirmo meu voto a fa
vor do texto da Deputada Zulaiê Cobra.

O SI~. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Bloco
Parlamentar PSDB/PTB libera sua bancada.

Vamos votar.
O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. E~
a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito
a V. Exª que dê um esclarecimento sobre a votação ao
Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem
quiser manter o texto votará "sim"; quem quiser excluir
o texto votará "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação.

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. E~
a palavra.

O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço um es
clarecimento. Quem votar "sim" mantém o texto proi
bindo a contratação de parentes; quem votar "não"
modifica o texto, passa para a lei, dando a possibilida
de de ser discutido. É isso?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É isso.
Exatamente isso.

O SR. ROBSON TUMA - Obrigado.
O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª

a palavra.
O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, qual
era a orientação da votação do Governo? O líder do
Governo já orientou?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Governo? O que recomenda? (Pausa.)

O Governo nada recomenda.
O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, o Go

verno não orientou.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito

que tomem seus lugares, a fim de ter início a votação
pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª

a palavra.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Quem vota contra o nepo
tismo vota usim". "Sim" mantém o texto da Relatora,
proibindo o nepotismo. O texto da Relatora é "sim".

É isso, Sr. Presidente.
Quem vota "sim" vota com a Relatora e mantém

a proibição do nepotismo. O nosso voto é "sim",

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª
a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Quem votar "não" tira
do texto a emenda da Deputada Zulaiê Cobra. E a
abstenção também. Vamos votar "não" para depois
fazermos a lei.

O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,
gostaria de registrar uma caminhada

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Se for
matéria fora da votação não permitirei a palavra ago
ra, Deputado.

O SR. FERNANDO FERRO - É fora da votação,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Então,
peço que V. Exª' aguarde.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - O Partido dos Trabalhadores vota "sim",
para manter a proibição ao nepotismo.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o POT vota
"sim", pela moralidade.

O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "não".

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PSB/PCdoB vota "sim", mantendo o texto da Relatora.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exi!
a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o voto "não" assegu
ra a elaboração de uma lei justa, correta, que moraliza
o nepotismo no Brasil.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quem vota
"sim" manifesta sua posição contra a contratação de
parentes, a favor do princípio da impessoalidade e da
moralidade do art. 37 da Constituição Federal. A proi
bição não é apenas legislativa, é em todos os Pode
res da República.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quem
vota "não" restringe a contratação de parentes, mas
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não transforma os parentes em seres imorais, porque
parentes são criaturas humanas e decentes.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, quem vota "não", vota pelo provimento afetivo;
quem vota "sim", vota pelo provimento efetivo, contra
o nepotismo.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para
que todos os Srs. Deputados tenham uma informa
ção, a Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul já
votou emenda constitucional com esse mesmo teor
há três anos. Houve recurso ao Supremo, e o Supre
mo garantiu a constitucionalidade. Portanto, no texto
da Constituição do Rio Grande do Sul existe a proibi
ção de contratação de parentes.

O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª
a palavra.

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Quero, Sr. Presidente,
dar um testemunho do que disse o Professor Luizinho.

A Assembléia Legislativa do Estado do Rio
Grande do Sul, quando honrosamente ocupávamos
uma cadeira naquele Parlamento pela bancada do
PDT, que liderávamos, votou o mesmo projeto de lei,
que foi aprovado. Lá no Rio Grande do Sul já não exis
te mais o nepotismo. O dispositivo foi aceito não só
pelo Legislativo, como pelo Executivo e pelo Poder
Judiciário. É respeitado e inclusive foi confirmado pelo
Supremo Tribunal Federal.

Queremos, neste momento, referendar nosso
voto, reafirmar nosso vóto. A oportunidade que tivemos
no Rio Grande do Sul de acabar com o nepotismo ago
ra temos também aqui. Por isso, a bancada do PDT
vota a favor, e nós ficamos honrados por esta oportuni
dade de, tanto lá como àqui, acabar com o nepotismo.

Essa é a nossa posição, Sr. Presidente.
O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quem
vota "não", restringe o nepotismo.

A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª
a palavra.

A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, só queria
confirmar o meu voto, porque estou sem óculos e te
nho medo de ter votado errado. Meu voto é "sim", com
a Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputada
Maria Elvira, V. Exª pode votar novamente no painel
quantas veZl3S quiser, até sair o seu voto, e também
pode retificar quantas vezes quiser.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Venham
ao Plenário, Srs. Deputados, já vamos encerrar a vo
tação.

Há 479 Deputados na Casa. Eu vou esperar a
aproximação entre o número de presentes na Casa e
o número do painel.

Venham ao plenário. Estamos em um processo
de votação nominal.

A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É sobre a
votação?

A SRA. TELMA DE SOUZA - Não, Sr. Presi
dente. Aproveitando o interregno da votação

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou con
ceder-lhe a palavra depois, porque agora estou per
mitindo ape·nas encaminhamento de votação.

A SRA. TELMA DE SOUZA - Então, fico espe
rando, de maneira disciplinada, a oportunidade de me
pronunciar. Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço aos
Srs. Deputados que permaneçam em plenário, pois
haverá, no mínimo, mais dez votações nominais.
Lembro ainda que as dez votações serão mais rápi
das do que esta, na qual dei oportunidade de mani
festação ampla aos Srs. Líderes. Nas demais, a orien
tação de bancada será apenas "sim" ou "não",

Vou encerrar a votação.
Reitero aos Srs. Deputados que venham ao ple

nário, pois o processo de votação é nominal.
Vou encerrar a votação. (Pausa.)
Determino à Secretaria da Mesa que comuni

que à Comissão que examina a transposição de
águas do rio São Francisco que não há condiç:ões
para prosseguir seus trabalhos. Estamos em plena
Ordem do Dia.

Srs. Deputados que lá estejam, venham ao plená
rio. Estão encerrados os trabalhos daquela Comissão.

O Sf~. PRESIDENTE (Michel Temer) - Todos
votaram? (Pausa.)

Está encerrada a votação. Anuncio o resultado:
VOT;4RAM:

Sim: 286
Não: 153
Abstenções: 25
Total: 464

É Suprimido o Dispositivo.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO
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Proposição: PEcrN° 96192 ~ DVS N° 6 ~ PPB

Início Votação: 1510312000 18:05

Fim Votação: 1510312000 18:30

Resultado da Votação
Sim 286
Não 153
Abstenção 25

Total da Votação 464

Art. 17 1

Total Quorum 465

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer ·16:42

Orlentaçlo
PSDBlPTB ~ Liberado
PMDBIPST/PTN - liberado
PFL • Liberado
PT-Sim
PPB ·NIio
PDT·Slm
PSBIPCDOB • Sim
PUPSl· Liberado
PPS~Sim

PV-Sim
PHS-Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PP$ Sim
A1ceste Almeida PMDB PMDI3IPST/PTN Não

Almir Sá PPB Não

Elton Rohnelt PFL Não

Francisco Rodrigues PFL Não

Luciano Castro PFL Não

Luis Barbosa PFL Abstançao
Robério Araújo PL PUPSL Não

Total Roraima: 8

AMAPÁ
Antonio Feijão PST PMDB/PST/PTN Não

BOOu Picanço PSDB PSDB/PTB Não

Or. Benedito Dias PPB Não

Eduardo Seabra PTB PSDB/PTB Não
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Partido Bloco Voto
AMAPÁ
Evandro Mílhomen PSB PSB/PCDOB Sim
Fátima Pelaes PSDB PSDB/PTB Não
Jurandil Juarez PMDB PMDB/PST/PTN Não
Sérgio Barcellos PFl Não

Total Amapá: 8

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB PSOB/PTB Não
Babá PT Sim
Elcione Sarbalho PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Gerson Peres PPB Não
Giovanni Queiroz PDT Sim
Jorge Costa PMOB PMDB/PST/PTN Nao
José Priante PMDB PMDS/PST/PTN Não
Josué Bengtson PTS PSOB/PTB Abstenção
Nilson Pinto PSDB PSDB/PTB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PFL Não
Renildo Leal PTB PSDB/PTB Não
Valdir Ganzer PT Sim
Vic Pires Franco PFL Sim

Total Pará: 14

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSDB PSDB/PTB Sim
Atila Lins PFL Não
Francisco Garcia PFL Sim
José Melo PFL Sim
Luiz Fernando PPB Não
Pauderney Avelino PFL Sim
Silas Câmara PTB PSDB/PTB Não
Vanessa Grazzlotln pedeB PSB/PCDOB Sim

Total Amazonas: 8

RONDONIA
Confúcio Moura PMOB PMDB/PST,PTN Não
Eur(pedes Miranda POT Sim
Expedito Júnior PFL Não
Marinha Raupp PSDB PSDB/PTB Não

Nilton Capixaba PTS PSDB/PTB Não
Sérgio Carvalho PSDB PSDB/PTB Sim

Total Rondonia : 6

ACRE
IIdefonça Cordeiro PFL N~o

João Tota PPB Não

José A1eksandro PSL PUPSL Não
Márcio Bittar PPS Sim

Marcos Afonso PT Sim

Nilson Mourão PT Sim
Sérgio Barros PSDB PSDB/PTB Sim

Total Acre: 7

TOCANTINS
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Partido Bloco Voto
TCICANTINS
Antônio Jorge PTB PSDB/PTB Não
Darci Coelho PFL Não
Igor Avelino PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Joao Ribeiro PFL Sim
Osvaldo Reis PMDB PMDB/PST/PTN Não
Pastor Amarildo PPB Não
Paulo Mourão PSDB PSDB/PTB Sim

Total Tocantins: 7

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB PMDB/PST/PTN Não
Anl'onio Joaquim Araújo PPB Não
Co'sta Ferreira PFL Não
Eliseu Moura PPB Não
Francisco Coelho PFL Não
Ga!ltão Vieira PMDB PMDB/PST/PTN Não
J~It) Castelo PSOB PSDB/PTB Não
Jos':' Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB Sim
Ma'~ro Fecury PFL Não
Neiva Moreira PDT Sim
Nica Lobão PFL Náo
PeClro Fernandes PFL Não
Peclro Novais PMDB PMDB/PST/PTN Não
Remi Trinta PST PMDB/PST/PTN Não
Roberto Rocha PSDB PSOB/PTB Sim
Sebastião Madeira PSDB PSDB/PTB Sim

Total Maranhão: 16

CEARÁ
Adc,lfo Marinho PSOB PSD8/PTB Sim
Almeida de Jesus PL PUPSL Sim
Anlbal Gomes PMDB PMDB/PST/PTN Não
Antonio Cambraia PSDB PSD8/PTB Não
Antônio José Mota PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Arnon Bezerra PSDB PSDB/PTB Não
Chiquinho Feitosa PSDB PSDB/PTB Não
Eunrclo Oliveira PMDB PMD8/PST/PTN Sim
lnãc.io Arruda pedoS PSB/PCOOB Sim
José Linhares PPB Não
José Pimentel PT Sim

Léo Alcêntara PSDB PSOB/PTB Sim
Manoel Salviano PSDB PSOB/PTB Não
Mauro Benevides PMDB P\1DB/PST/PTN Não
Nelson Otoch PS08 PSOBIPT8 Sim
Pinheiro Landim PMDB PMDB/PST/PTN Não
Raimundo Gomes de Matos PSDB PSDB/PTB Sim
Rornmel Feijó PSDB PSDB/PTB Não

Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim

Ubiratan Aguiar PSDB PSDB/PTB Não

Vicente Arruda PSDB PSOB/PTB Nilo

Total Ceará: 21

PIALJi
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partido Bloco Voto
PIAUr
Átila Lira PSDB PSDB/PTB Não
B.Sá PSDB PSDB/PTB Não
Gessivaldo Isaias PMDB PMOB/PST/PTN Não
João Henrique PMDB PMDB/PST/PTN Não
Mussa Demes PFL Não
Paes Landim PFL Abstenção
Themlstocles Sampaio PMDB PMDB/PSTlPTN Não
Wellington Dias PT Sim

Total Piaui : 8
RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB PMD8/PST/PTN Não
Betinho Rosado PFl Não
Iberê Ferreira PPB Não
MúcioSá PMDB PMDB/PST/PTN Não

Total Rio Grande do Norte: 4

PARAiBA
Adauto Pereira PFl Não
Armando Abilio PMDB PMDBIPSTIPTN Não
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PMDB PMDB/PST/PrN Não
Damião Felíciano PMDB PMDB/PST/PTN Não
Domiciano Cabral PMDB PMOB/PST/PTN Abstenção
Efraim Morais PFL Sim
Enivaldo Ribeiro PPB Não
Inaldo Leitão PSOB PSDB/PTB Sim
Ricardo RiQue PSDB PSDBIPTB Sim
Wilson Braga PFL Sim

Total Paraíba: 11

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Sim
Armando Monteiro PMDB PMDB/PST/PTN Não
Carlos Batata PSDB PSDB/PTB Sim
Clementino Coelho PPS Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Inocêncio Oliveira PFL Não

Joaquim Francisco PFL Não
Joel De Hollanda PFL Sim
José Chaves PMDB PMDB/PST/PTN Sim
José Mendonça Bezerra PFL Não
José Múcio Monteiro PFL Não

Luciano Bivar PSL PUPSL Sim
Lujz PiauhyJino PSOB PSOB/PTB Não

Marcos de Jesus PSOB PSDB/PTB Sim

Osvaldo Coelho PFL Não

Pedro Corrêa PPB Não

Pedro Eugênio PPS Sim

Ricardo Fiuza PFL Não

Salatiel Carvalho PMDB PMDB/PST/PTN Abstençao

Severino Cavalcanti PPB Não
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Total Pernambuco: 21

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB PSDB/PTB Sim
Augusto Farias PPB Sim
Hefenildo Ribeiro PSDB PSDB/PTB Não
João Caldas PL PLlPSL Sim
Joaquim Brito PT Sim
Luiz Dantas PST PMDB/PST/PTN Não
Olavo Calheiros PMDB PMDB/PST/PTN Não
Regia Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 8

SERGIPE
Adelaon Ribeiro PSC Não
Augusto Franco PSDB PSDB/PTB Não
Cleonêncio Fonseca PPB Não
Jorge Alberto PMOB PMDBIPST/PTN Sim
José Teles PSOB PSOB/PTB Não
Marcalo Déda PT Sim
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim
Sérgio Reis PSDB PSDBIPTB Não

Total Sergipe: 8

BAHIA
AroldCl Cedraz PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PMOB PMDB/PST/PTN Sim
Eujácio Simões PL PL/PSL Sim
Félix Mendonça PTB PSDB/PTB Abstenção
Francistônio Pinto PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Geddel Vieira Uma PMDB PMDB/PST/PTN Não
Geraldo Simões PT Sim
Gerson Gabrielli PFL Sim
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim
Jaime Fernandes PFL Não
Jairo Azi PFL Não
Jairo Garneiro PFL Sim
Jaque15 Wagner PT Sim
João Almeida PSDB PSDB/PTB Sim
João Leão PSDB PSDB/PTB Sim
Jonival Lucas Junior PFL Não
Jorge Khoury PFL Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Lourenço PFL Não
José Ronaldo PFL Sim
Jutahy Junior PSDB PSDB/PTB Sim
Leur L()manto PFL Sim
Luiz Moreira PFL Sim
Manoel Castro PFL Sim
Nelson Pellegrino PT SIm

Nilo Coelho PSDB PSDB/PTB Não

Paulo Braga PFL Não
Paulo Magalhães PFL Sim
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t'an:lao I:SIOCO voto
BAHIA
Pedro Irujo PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Reginaldo Germano PFL Não
Roland lavigne PFl Sim
Saulo Pedrosa PSDB PSDB/PTB Sim
Ursicino Queiroz PFL Não
Waldir Pires PT Sim
Walter Pinheiro Pl' Sim
Yvonilton Gonçalves PPB Sim

Total Bahia: 37

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB PSDB/Pl'B Sim
Aéoio Neves PSDB PSDB/PTB Sim
Antônio do Valle PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Aracely de Paula PFL Abstenção
Bonifáolo de Andrada PSDB PSDB/PTB Sim
Cabo Júlio Pl PUPSl Sim
Carlos Melles PFl Não
Custódio Mattos PSDB PSDB/PTB Sim
Danilo de Castro PSDB PSDB/PTB Não
Edmar Moreira PPB Não
Eduardo Barbosa PSDB PSDB/PTB Não
Eliseu Resende PFl Não
Fernando Dinlz PMDB PMDB/PSTIPTN Nao
Gilmar Machado PT Sim

Hélio Costa PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Herculano Anghinetti PPB Não

Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim

Jaime Martins PFL Sim

João Fassarella PT Sim

João Magalhães PMDB PMDB/PST/PTN Sim

João Magno PT Sim

José Militão PSDB PSDB/PTB Abstenção

Júlio Delgado PMDB PMDB/PSTIPTN Sim

Lael Varella PFL Abstenção

Lincoln Portela PSL PUPSl Sim

Márcio Reinaldo Moreira PPB Não

Marcos Lima PMDB PMDB/PSl'/PTN Não

Maria do Carmo Lara PT Sim

Maria Elvira PMDB PMDB/PSl'/PTN Sim

Mário de Oliveira PMDB PMDB/PSl'/PTN Abstenção

Narcio Rodrigues PSDB PSDB/PTB Sim

Nilmário Miranda PT SIm

OdelmoLeão PPB Não

Olimpio Pires PDl' Sim

Osmênio Pereira PMDB PMDBfPST/PTN Sim

Paulo Delgado PT Sim

Philemon Rodrigues PL PUPSl Não

Rafael Guerra PSDB PSDB/PTB Sim

Roberto Brant PFL Sim

Romel Anizio PP8 Não

Romeu Queiroz PSDB PSDBIPTB Abstenção

Ronaldo Vasconcellos PFL Sim
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MINAS GERAIS
Saraiva Felipe PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Sérgio Miranda PCdaB PSB/PCDOB Sim
SUas Brasileiro PMOB PMOB/PST/PTN Não
Virgllio Guimarães PT Sim
Walfrido Mares Guia PTB PSDB/PTB Sim
Zaire Rezende PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Zezé Perrella PFL Sim

Total Minas Gerais: 49

ESP!RIITO SANTO
A1orzio Santos PSDB PSDB/PTB Sim
Feu Rosa PSDB PSDBIPTB Não
Joêo Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB PSDB/PTB Sim
Max Mauro PTB PSDBlPTB Sim
Nilton Baiano PPB Sim
Ricardo Ferraço PSDB PSDB/PTB Sim
Rita Camata PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Total Espírito santo: 8

RIO DE JANEIRO
A1clone Athayde opB Não

Aldir Cabral PSDB PSDBlPTB Não

Alexandre Cardoso PSB PSBIPCOOB Sim
Alexandre Santos PSDB PSDBlPTB Sim
Almerinda de Carvalho PFL Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Sim

Arolde de Oliveira PFL Sim
Ayrton Xerêz PPS Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim

Carlos Santana PT Sim

Comélio Ribeiro PDT Sim

Dr. Helena PSDB PSDB/PTB Nao

EberSi!va PDT Sim

Eduardo Paes PTB PSlJB/PTB Sim

Eurico Miranda PPB Não

Fernando Gabeira PV Sim

Fernando Gonçalves PTB PSDBIPTB Abstenção

Francist.o Silva psr PMDB/PSr/PTN Não

lédlo Rosa PMDB PMDBlPSTIPTN Sim

Jair Bolsonaro PPB Abstenção

Jandira Feghali PCdaB PSBIPCDOB Sim

João Mendes PMDB PMOB/rST/PTN Nao

Joêo Sampaio por Sim

JorgeWlIson PMOB PMOBIPSTIPTN Sim

José Carlos Coutinho PFL Sim

Luís Eduardo POT Sim

Luiz Ribeiro PSDB PSDBIPTB Sim

Luiz Sérgio PT Sim

Marcio fortes PSDB PSDBIPTB Sim

Milton Temer PT Sim

Miriam Reid por Sim

Miro Teixeira POT Sim
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Pastor Valdeci Paiva PSL PUP$L Sim
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Sim
Paulo Feijó PSOB PSDB/PTS Sim
Roberto Jefferson PTS PSOB/PTB Abstenção
Rodrigo Maia PTB PSDB/PTB Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSDB PSDB/PTB Sim
Simão Sessim PPB Não
Vivaldo Barbosa POT Sim

Total Rio de Janeiro: 40

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB PSDB/PTB Sim
Alberto Mourão PMDB PMOB/PST/PTN Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCOOB Sim
A1oizio Mercadante PT Sim
André Benassi PSOB PSDB/PTB Sim
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB PSOB/PTB Sim
Antonio Kandir PSOB PSDB/PTB Sim
Antonio Palocci PT Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PPB Sim
Arnaldo Madeira PSDB PSDB/PTB Sim
Ary Kara PPB Sim
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim
Celso Giglio PTS PSDB/PTB Sim
Clovis Volpi PSDB PSDB/PTB Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
Cunha Bueno PPB Sim
De Velasco PSL PUPSL Sim
Delfim Netto PPB Nao
Dr. Evilásio PSB PSB/PCDOB Sim
Dr. Hélio POT Sim
Duilio Pisaneschi PTB PSDB/PTB Abstenção
Edinho Araújo PPS Sim
Eduardo Jorge PT Sim
Emerson Kapaz PPS Sim
Fernando Zuppo PDT Sim
Gilberto Kassab PFL Sim
Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
João Herrmann Neto PPS Sim
João Paulo PT Sim
Jorge Tadeu Muda/en PMD8 PM08/PST/PTN Sim
José de Abreu PTN PMDB/PST/PTN Sim
José Dirceu PT Sim

José Geno1no PT Sim

José Indio PMDB PMDB/PST/PTN Não

José Machado PT Sim

José Roberto Batochio POT Sim

Julio Semeghini PSDB PSOB/PTB Sim

Lamartine Posella PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Luiz Antonio Fleury PTB PSD8/PTB Sim
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sAo PAULO
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim
Maluly Netto PFL Sim
Marcelo Barbieri PMDB PMDBlPST/PTN Sim
Marcos Cintra PL PUPSL Sim
Medeiros PFL Sim
Michel Temer PMDB PMDBlPST/PTN Art. 17
Milton Montl PMDB PMDB/PSTIPTN Não
Moreira Ferreira PFL Não
Nelo Rodolfo PMOB PMDB/PSTIPTN Sim
Nelson Marquezellí PTS PSDBlPTS Sim
Paulo Kobayashi PSDB PSDB/PTB Sim
Paulo Lima PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Professor Luizlnho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Ricardo Izar PMD8 PMDB/PST/PTN Sim
Robson Tuma PFL Sim
Rubens Furlan PPS Sim
Salvador Zimbaldi PSOB PSDBIPTB Sim
sampaio Dória PSDB PSDB/PTB Sim
Silvio Torres PSDB PSDB/PTB Sim
Teima de Souza PT Sim
VadãoGomes PPB Abstenção
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Sim
Wagner Salustiano PPB Sim
Xico Graziano PSDB PSDB/PTB Sim
ZUh3iê Cobra PSDB PSDB/PTB Sim

Total São Paulo: 88

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim
Osvaldo Sobrinho PSDB PSDB/PTB Não
Pedro Henry PSDB PSDB/PTB Não
Ricarte de Freitas PSDB PSDB/PTB Não
Welinton Fagundes PSDB PSDB/PT8 Sim
Wilson Santos PMDB PMDBlPST/PTN Sim

Total Mato Grosso : 6

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim
Alberto Fraga PMDB PMDB/PST/PTN Não
Geraldo Magela PT Sim
Jotlle Pinheiro PMDB PMDBfPSTfPTN Não

Maria Abadia PSDB Pi::lDB/PTB Sim
Paulo OCtévio PFL Sim
Pedro Celso PT Sim

Ricardo Noronha PMDB PMDBIPSTIPTN Não

Total Distrito Federal: 8

GoL4s
Barbosa Neto PMDB PMDBIPST/PTN Sim

Euler Morais PMDB PMDBIPST/PTN Sim

Geovan Freitas PMD8 PMDBlPST/PTN Sim

Jovair Arantes PSDB PSDBlPTB Sim
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Partido Bloco Voto
GolAs
JUQufnha PSDB PSDB/PTB Não
Lidla Quinan PSOB PSOB/PTB Sim
Luiz Bitlencourt PMOB PMDB/PST/PTN Sim
NairXavier Lobo PMOB PMDB/PST/PTN Sim
Norberto Teixeira PMDB PMDB/PST/PTN Não
Pedro Canedo PSDB PSOBIPTB Não
Pedro Wilson PT Sim
Roberto Balestra PPB Não
Ronaldo Caiado PFl Sim
Vilmar Rocha PFL Não

Total GOiás: 14

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Sim
João Grandão PT Sim
Marçal Filho PMDB PMOB/PST/PTN Sim
Marisa Serrano PSOB PSOB/PTB Sim
Nelson Trad PTB PSDB/PTB Não
Pedro Pedrossian PFL Não

Total Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Não
Affonso Camargo PFL Sim
Airton Roveda PSDB PSDB/PTB Não
A1ex Canziani PSOB PSDB/PTB Sim
Chico da Princesa PSOB PSDB/PTB Sim
Dilceu Sperafico PPB Não
Or. Rosinha PT Sim
Flávio Arns PSDB PSDB/PTB Sim
Gustavo Fruet PMDB PMOB/PSTIPTN Sim
Hermes Parcianello PMDB PMDB/PST/PTN Abstenção
IrisSimões PTB PSDB/PTB Abstençao
Ivanio Guerra PFL Sim
José Borba PMDB PMDB/PST/PTN Não
José Carlos Martinez PTB PSDB/PTB Sim
José Janene PPB Não
Luciano Pízzatto PFL Sim
Luiz Carlos Hauly PSDB PSDB/PTB Sim
Márcio Matos PT Sim
Max Rosenmann PSDB PSOB/PTB Sim
Moacir Micheletlo PMDB PMOB/PST/PTN Sim
Nelson Meurer PPB Nêo

Odllio Ba/binotti PSDB PSDBIPTB Sim
Oliveira Filho PPB Não
Osmar Serraglio PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Padre Roque PT Sim
Renato Silva PSDB PSDB/PTB Sim
Ricardo Barros PPB Nao

Rubens Bueno PPS Sim
Santos Filho PFL Não

Werner Wanderer PFL Ntlo
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Total Paranâ : 30

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL Abstenção
CarUto Mers8 PT Sim
Edinho Bez PMOB PMOB/PST/PTN Abstenção
Edison I\ndrino PMOB PMDB/PST/PTN Sim
Fernando Coruja POT Sim
Hugo Biehl PPB Não
João Matos PMDB PMDBIPST/PTN Abstençao
João Pizzolatti PPB Não
José Carlos Vieira PFL Não
Luci Chc,inacki PT Sim

Pedro Bittencourt PFL Não
Raimundo Colombo PFL Não
Renato Vianna PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Serafim Venzon POT Sim
Vicente Caropreso PSDB PSDB/PTB Sim

Total Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Sim

Airton Oipp PDT Sim

Alceu Coliares POT Sim

Augusto Nardes PPB Abstenção

Calo Riela PTS PSOB/PTS Sim

Cezar SI~hirmer PMOB PMOB/PST/PTN Sim

Oarcíslo Perondi PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Enio BaGei POT Sim
Esther Grossi PT Sim

Fernando Marroni PT Sim

Fatter JLlnior PP8 Abstençao

Germano RigoUo PMOB PM08/PST/PTN Sim

Henrique Fontana PT Sim

Júlio Redecker PPB Sim

Luis Carlos Heinze PPB Nao

Luiz Mainardi PT Sim

Marcos I~olim PT Sim

Mendes Ribeiro Filho PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Nelson Marchezan PSOB PSOB/PT8 Sim

Nelson Proença PMDB PMD8/PST/PTN Sim

Osvaldo Biolchi PM08 PMDB/PST/PTN Sim

Paulo José Gouvêa PL PUPSL Ntio

Paulo PedlT' PT Sim

Pompeo de Mattos POT Sim

Synval Guazzelli PMOB PMDB/PST/PTN Sim

Telmo Kirst PPB Abstençao

Valdeci Oliveira PT Sim

Waldir Schmidt PMOB PMDB/PST/PTN Abstenção

Waldomiro Fioravante PT Sim

Total Rio Grande do Sul: 29
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A emen
da Aglutinativa nQ 1 está Prejudicada, face à votação
do Destaque de Bancada nº 06.

EMENDA AGLUTINATIVA Nº 001

Dê-se ao § 11 acrescentado ao art. 37 da Cons
tituição Federal, constante do art. 4º do Substitutivo
do Relator, a seguinte redação:

Art. 37 .
§ 11. A lei disporá sobre a nomeação

para as funções de confiança e de cargos
em comissão de cônjuges, companheiros ou
parentes, consangüíneos ou afins., até o
terceiro grau, ou por adoção, por membros
de qualquer dos Poderes da União e dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípi
os, de detentores de mandato eletivo e dos
demais agentes políticos, em seus respecti
vos órgãos e entidades de atuação.

Justificação

A natureza e a especificidade da matéria deste
novo § 11 recomenda que a mesma seja regulada em
lei ordinária de modo a não tornar a aplicação do texto
constitucional ainda mais complexa e com a conveniên
cia de que sua interpretação e julgamento de deman
das interpostas perante os tribunais superiores, possam
ser dirimidas em instâncias judiciais de menor alçada.

O parágrafo 11 do art. 37 proposto no Substitutivo
da Relatora, ao consignar somente a possibilidade da
nomeação de títulos de cargo efetivo, contraria o precei
to disposto na Constituição Federal que confere a todos
a igualdade perante a lei, sm distinção de qualquer na
tureza. O legislador ao elaborar a lei, deve nivelar todos,
indistintamente, respeitando a igualdade, tanto quanto
aos direitos, bem como quanto às obrigações.

Tais razões indicam qual a esta matéria deve ser
disposta mais correta e, adequadamente, em lei.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Depu
tado Gérson Peres, 1Q Vice-Líder do PPB,Bispo Rodri
gues, Bloco Parlamentar PUPST/PSL - Roberto Jef
ferson, Líder do PTB - Geddel Vieira Lima, Lider do
PMDB - Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre a
Mesa e vai à publicação a seguinte

DECLARAÇÃO DE VOTO-
PEC N2 96-B/92 - DVS N26

Recuso-me a votar o mérito da matéria. Estou
cansado de incluir na Constituição normas próprias de
portarias, avisos e até circulares.

O futuro historiador das instituições brasileiras
irá considerar esta quadra pós-46, a mais pobre e me
díocre do Direito Constitucional brasileiro.

Caso a Câmara decidisse pela proibição da
contratação de parentes - e no mais como não no
meei sequer aderente - votaria o exemplo do Su
premo Tribunal Federal que há décadas, por meio
de mera norma regimental, proíbe a contratação
de parentes de Ministros na nossa mais Alta Cor
te.

Razão pela qual meu voto foi abstenção.

Sala das; Sessões, 15 de março de 2000.
Paes Landim.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há um
requerimento de destaque simples de nº AO de se
guinte teor:

Senhor Presidente,
Requeremos" nos moldes do art. 161,

do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, destaque para votação em separado
do inciso IV do § 1º do art. 95, acrescido ao
texto constitucional pelo art. 9º do Substitutivo
da PEC nQ 96-A/92.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2000
Assina o Deputado Pompeo de Mattos, Vice-Líder

do PDT
"Art. 9º ..

Art. 95 ..

§ 1!l Aos juízes é vedado:

IV - revelar ou permitir indevidamente
que cheguem ao conhecimento de terceiro ou
aos meios de comunicação fatos ou infeorma
ções de que tenham ciência em razão do car
go e que violem o sigilo legal, a intimidade, a
vida privada, a imagem e a honra das pesso
as;"

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção o requerimento.

Quem estiver de acordo em votar o destaque
simples, por força do requerimento, permaneça como
se acha. (Pausa.)

APROVADO.

Passa-se ao mérito.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para enca
minhar contra o destaque, concedo a palavra ao Sr. De
putado José Roberto Batochio, pelo prazo improrrogá
vel de cinco minutos.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, uma das afirmações desta reforma do Po
derJudiciário ao lado desta que acabamos de ver venci
da, para nossa tristeza, posto que continua consagrado
o nepotismo em nosso País, sem dúvida nenhuma, é o
texto proposto pela eminente Deputada Relatora no
sentido de conferir eficácia ao preceito insculpido no art.
52, inciso X, da Constituição da República Federativa do
Brasil, dispositivo este que, contemplando os direitos in
dividuais e fundamentais da pessoa humana, assegura
como patrimônio intocável, inalienável e ilesionável de
toda personalidade humana a sua honra, a sua privaci
dade e a sua intimidade.

Sr. Presidente, essa promessa de preservação da
honra, da intimidade e da privacidade da pessoa huma
na foi um compromisso assumido irreversível e irrevo
gavelmente pelo poder constituinte originário, e aí está
expresso, vincado, gravado no corpo permanente de
nosra Constituição.

Necessário, portanto, Sr. Presidente, que saísse
mos do princípio geral e genérico de que todo homem
tem direito à honra e descêssemos à concretude ju:-ídi
ca, estabelecendo, através de dispositivo expresso da
Carta Constitucional, que efetivamente se proíbe a de
terminadas autoridades lesar a honra, a privacidade e a
intimidade da pessoa humana.

Pois foi isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, que a n.:>bre Deputada Relatora fez, ao deixar es
crito em seu texto que ao juiz, ao Delegado de Polícia,
ao membro do Ministério Público, aos membros dos Tri
bunais de Contas e às autoridades administrativas, de
um modo gemi, fica vedada a divulgação de informa
ções a terceiros ou aos meios de comunicação quando,
descumprindo a lei, esta divulgação atinja a privacida
de, a honra e a intimidade das pessoas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é preciso,
sim, que se dê estatura constitucional a um preceito
desta importância e magnitude. O que se defende aqui
é o direito fundamental de A pessoa humana não ser sa
queada em sua honra através da divulgação de notfcias
inverídicas, que lesam em tal profundidade o conceito
público das pessoas de sorte a não ser mais sua honra
passível de restauração ou de recuperação.

Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
tal proposta está absolutamente correta, do ponto de
vista jurídico. A sede está precisa no corpo permanente

da Constituição. Sem dúvida alguma, é importante de
clararmos ao povo brasileiro que a nossa Constituição,
ao estabelecerque aquele que comete determinado cri
me contra o patrimônio, por eX~mplo, subtraindo víve
res, mantimentos nas regiões d&seca, possa ser puni
do com o que eu também não concordo, porque obram
em estado de necessidade; mas, teoricamente, isso
pode configurar um furto ou uma apropriação, conforme
seja o caso. Mas quando umaautoridade divulga notíci
as infundadas, alcançando a honra das pessoas, e isso
não tem mais recuperação, não se tinha nenhuma san
ção ou proibição prevista em nosso ordenamento jurídi
co.

É em boa hora, portanto, que na reforma do Judi
ciário fique estabelecido que não mais possam as auto
ridades levianas construir escolas-base, bares-bodega,
"casos da Rua Cuba", "bicicletas de Ministro" e "esme
raldas de quem era inocente", ou que alguém tenha de
deixar o cargo apenas porque o seu escritório de advo
cacia se dedicava à defesa de pessoas acusadas da
prática de delitos.

É preciso que esse bem jurídico, que é a honra da
pessoa humana; esse direito decorrente da condição de
humano das pessoas seja consagrado no texto consti
tucional. Vamos manter a lei do bom senso, vamos
manter a lei antivedetismo no texto de nossa Constitui
ção, para colocar um paradeiro nesse festival de agres
sões infundadas contra pessoas inocentes e que nunca
mais se podem erguer perante a opinião pública. Vamos
dar efetividade ao compromisso que a nossa Constitui
ção tem com os direitos humanos e com a Declaração
Universal dos Direitos Humanos.

Concluo, Sr. Presidente, dizendo que deve preva
lecer o texto da eminente Deputada Relatora. Para tan
~o, devemos repudiar esse requerimento de destaque
para votação em separado.

O SR. ,JOSÉ THOMAZ NONÓ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª
a palavra.

OSR. JOSÉ THOMAZ NONÓ (PFL - AL. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado José
Thomaz Nanô votou "não" na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero avi
sar aos Srs. encaminhantes que, a partir de agora,
dar-Ihes-ei o prazo rigoroso de cinco minutos. Vamos fi
xá-Ia em cinco minutos. E para o encaminhamento de
votação da bancada fixaremos o tempo de um minuto, a
fim de que possamos avançar na reforma do Poder Ju
diciário.
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oSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a
palavra, para falar a favor do destaque, ao Sr. Deputado
José Genoíno.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, ·Sras. e Srs. Deputados, defen
do desta tribuna o destaque do PDT. Trata-se de desta
que simples, mas vem em um bom momento. Ele diz
respeito aos juízes, mas essa mesma redação se trans
fere posteriormente para o Ministério Público.

E qual é a questão central que me traz à tribuna
para divergir, de maneira fraterna, do Deputado José
Roberto Batochio? A defesa da intimidade, a defesa da
privacidade, a defesa dos direitos fundamentais da pes
soa humana, que não necessita desse dispositivo relati·
vo aos juízes e nem ao Ministério Público porque a Lei
Orgânica da Magistratura, referente a juízes, e a Lei
Orgânica do Ministério Público já estabelecem veda
ções para que as duas categorias se utilizem de sua
função para denegrir, para atacar, para expor a intimida
de e a vida privada das pessoas.

Por outro lado, Sr. Presidente, o Deputado que me
antecedeu sabe melhor do que eu - não sou jurista e
não tive o privilégio de me formar em Direito - que a le
gislação brasileira garante hoje, na sua tradição consti
tucional, o sigilo legal em duas situações: para preser
var a intimidade e o interesse público.

Chamo a atenção desta Casa para a redação do
inciso IV, que diz: "revelar ou permitir indevidamente que
cheguem ao conhecimento de terceiros informações de
que tenham ciência em razão do cargo e que violem o
sigilo legal, a intimidade, a vida privada, a imagem e a
honra das pessoas".

Quero dizer a esta Casa que o problema aqui não
é a intimidade nem a vida privada. Não podem juízes e
promotores revelar a vida privada ou a intimidade de
ninguém, mas esse dispositivo está ampliando o conce
ito de sigilo legal. Esse conceito ampliado, Sr. Presiden
te, vai possibilitar a impunidade para as autoridades in
vestigadas, porque o advogado, o outro lado dará infor
mação em off, assumindo o contraditório publicamente,
enquanto ao juiz, ao delegado, ao membro do Ministério
Público estará vedado conceder informações. Mas,
como essa vedação não alcança o advogado, ela pode
rá ser dada em off.

Portanto, Sr. Presidente, quero chamar a atenção
da Casa: depois da triste decisão anterior, que consa
grou o nepotismo, em função do que esta Casa sofrerá
politicamente, ela não poderá deliberar para garantir a
ampliação do sigilo legal, que vai proteger autoridades
que são investigadas.

Quero dizer, Sr. Presidente, que estou à vontade
para defender este destaque simples do PDT porque,
no meu Estado de São Paulo, o Ministério Público ouviu
Dona Nicéa CarTlargo durante sete horas e nenhum de
seus integrantes saiu dando declarações sobre o conte
údo desse depoimento.

Neste momento, o problema do Brasil é a impuni
dade, é a falta de investigação, é a falta de conteúdo re
publicano em nossas instituições. Se estabelecermos
vedação para a ação do juiz, ampliando o sigilo legal, in
dependentemente das intenções, estaremos facilitando
a impunidade e oacobertamento. A vida íntim;;:., a vida
privada tem de ser preservada, mas não é ') que esta
mos discutindo, Deputado Batochio. Está-se ampliando
o conceito de sigilo legal exatamente para que essas
autoridades sejam investigadas às escondidas, mas os
seus advogados façam a disputa e suas empresas pas
sem as informações. E há aí uma desigualdade. Não
estamos preserl1ando o cidadão que é exposto na dele
gacia, o cidadão que tem o seu depoimento transmitido
pelo rádio e pela televisão; estaremos protegendo a in
vestigação de autoridades públicas, porque, com essa
ampliação, criaremos um protecionismo an
ti-republicano a que se possa estabelecer no Brasil uma
verdadeira política de transparência, de ética e de con
trole público nas autoridades que exercem funções e
cargos públicos.

Por isso, Emcaminhamos o voto "sim" ao déstaque
simples do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a
palavra ao Sr. Deputado Pompeo de Mattos para enca
minhar a favor do destaque. S. EXª disporá de cinco mi
nutos improrrogáveis.

O SR. PC)MPEO DE MATTOS (PDT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, pode parecer um pouco estranho, mas esteve aqui
eminente jurista, grande advogado ecausídico, Dr. José
Roberto Batochio, por quem temos profundo respeito e
- por que não dizer? - admiração, com quem comparti
lhamos a condição de um dos Vice-Líderes da bancada
do PDT na Câmara dos Deputados. Viemos à tribuna
para respeitosamente divergir de S. EXª, até porque so
mos o autor do destaque que visa exatamente eliminar
a mordaça para os juízes, assim como, entendemos,
para os membros do Ministério Público. Majoritariamen
te, esta é a posição que a bancada do PDT assume e
que, no encaminhamento de votação, sustentará.

Queremos fazer coro com o Deputado José Ge
noíno, que apóia o destaque que apresentamos, assim
como toda a sua bancada e outros tantos Parlamenta
res que têm o mesmo entendimento.
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Queremos justificar, Sr. Presidente, Srs. Parla
mentares, até de uma maneira simples. Sim, é verdade
que nenhum de nós quer ver revelado qualquer fato de
corrente de um processo onde se discutem, às vezes,
interesses pessoais das partes. Claro que é verdade.
Mais do que isso, nós queremos o respaldo da justiça
para não vermos enxovalhado o nome de nenhum de
nós e de nenhum cidadão brasileiro. Agora, para isso
existem já regras medianas, equilibradas. Se é verdade
que alguns exageram no dizer, nós não podemos, em
nome desses que exageram em anunciar o que não de
vem, simplesmente tolher a todos e fazer com que to
dos se calem. Ao contrário, temos de ter regras para a
exceção, e não exceção para a regra. Para esses que
dizem o que não devem e o que não podem, há o meca
nismo da indenização por lesão de direitos, há que se
buscar na própria justiça o amparo legal e indenizatório.
Aliás, não raro, temos visto ações pesadas contra veí
culos de comunicação que dão notícias inverídicas, que
revelam invel'dades. São acionados na justiça e têm de
pagar caro pela injustiça que cometeram.

No caso específico, o Estatuto do Ministério Públi
co e a Lei da Magistratura já prevêem um código de éti
ca comportamental aos quais estão cingidos os juízes e
os promotores. Não bastasse isso, não podemos impe
dir que casos rumorosos venham ao conhecimento pú
blico.

Existem fatos - e aqui faço coro a outros Deputa
dos, até porque integro a CPI do Narcotráfico - em que,
se não fossem os depoimentos públicos e as denúncias
feitas, não veríamos neste País delegados de polícia,
inspetores, investigadores, juízes, advogados, grandes
empresários e políticos sendo denunciados, cassados,
processados e presos.

Aliás, havia uma espécie de código de silêncio.
Não era lei, mas um código segundo o qual não se dizi
am as coisas por medo e por não se ter para quem di
zer. E, se havia a quem dizer, não se tinha confiança.

Precisamos de um Judiciário e de um Ministério
Público independentes. Precisamos que o Ministério
Público e o Poder Judiciário possam, sim, nos limites da
sua ação, seguindo o seu código de ética, divulgar aqui
lo que for de interesse público, mas respeitadas a indivi
dualidade, a ética e a lei. Simplesmente colocar rr.orda
ça em juiz e em promotor não é o caminho.

Edigo isso como advogado que, às vezes, até tor
ce o nariz quando vê algumas coisas. Mas não é em
nome da exceção que vou mudar a regra. Se alguns
exageram, existe mecanismo para coibir o excesso,
mas não se pode, em nome destes, simplesmente tapar
a boca de todos.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a pa
lavra a Relatora.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB- SP. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, quero esclarecer que estamos votando o artigo
referente à vedação a juízes - e o faço porque pode ha
ver confusão.

Posteriormente, votaremos a vedação relativa ao
Ministério Público. Mas agora, neste momento, estamos
votando a Emenda nº 40, vedação à magistratura no to
cante a informações sobre o que ainda não está concre
to - e quero deixar bem claro que, todas as vezes em
que há fato concreto, este deve e pode ser publicado.
Quando não há fato concreto, porém, é bom que o juiz
não se manifeste por ora; depois, se quiser, ele poderá
fazê-lo, é claro.

É muito importante se esclareça que não há ne
nhuma mordaça, nenhum impedimento para que, depo
is e se quiser, repito, o juiz possa informar.

Estamos votando algo muito importante para a
privacidade e a honra das pessoas. Ninguém aqui é
contra a liberdade de imprensa. Não há nada que possa
justificar que a população brasileira não tenha a infor
mação que merece e que é constitucional, como tam
bém é constitucional o direito à privacidade, à honra e à
vida privada.

Portanto, estamos lutando para que sejam preser
vados dois direitos constitucionais.

Era o que tinha a esclarecer, Sr. Presidente.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma questão de ordem sobre a
votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Qual é a
questão de ordem, Deputado?

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (BlocolPSB 
MA. Questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o requerimento é de destaque simples, mas
já foi aprovado pelo Plenário. Portanto, a ele não se apli
ca a redra contida no § 2Q do art. 161, que diz que "inde
penderá de aprovação do plenário o requerimento de
destaque apresentado por bancada de partido, obser
vada a seguinte proporcionalidade".

Em outras palavras, tanto faz que seja requeri
mento de destaque de bancada ou destaque simples
aprovado pelo Plenário, a conseqüência da votação é
uma só: a exigência de 308 votos é para manter o tex
to. Essa é a regra. Não há, do ponto de vista regimen
tal, nenhuma possibilidade de se alterar essa interpreta
ção.
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Segundo o Regimento, destaque simples precisa
de admissibilidade; destaque de bancada, não. Como
esse destaque já foi admitido, a conseqüência de sua
votação, portanto, é a mef?ma do destaque de bancada:
quem vota para suprimi~ ~ texto, vota "não", e não é pre
ciso alcançar os 308 votos; quem quer manter o texto,
vota "sim", e é preciso alcançar 308 votos.

É sobre essa interpretação que quero que V. Exª
se manifeste, porque não é-a que está sendo menciona
da no plenário.

O SR. INOCÊNCIO -OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra para contraaitar.

O SR. PRESIDENTE (t\(1ichel Temer) - Para con
traditar, concedo a palavra ào Sr. Deputado Inocêncio
Oliveira.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que todos
neste plenário concordam que houve amplo entendi
mento em relação à apresentação de destaques. Foi
considerado o número de integrantes de cada bancada
para a apresentação de destaques de bancada.

Há o destaque simples e o destaque de bancada
para votação em separado. Na votação inicial, quando
se faz destaque para votação em separado, vota-se
todo o texto e se destaca aquela parte que foi separada.
Então, quem quiser recolocá-Ia no texto tem de alcançar
os 308 votos, no caso de proposta de emenda à Consti
tuição.

No destaque simples, não, Sr. Presidente: quem
quiser aprovar o texto tem de conseguir os 308 votos,
porque não houve destaque e a matéria já foi aprovada.
Quem quiser modificá-Ia deve contar com 308 votos
para aprovar o destaque. O texto é claro, é transparente.
Não existe nenhum subterfúgio, não existe nenhum arti
ficialismo na interpretação.

Portanto, Sr. Presidente, o assunto está esclareci
do. A Mesa tem toda razão ao declarar que, na aprecia
ção de um destaque simples, tem de haver o requeri
mento. Se for preciso, vamos aprovar esse requerimen
to até proponho aos demais Líderes da base que o au
torizemos. Mas a verdade é que, em se tratando de des
taque simples, quem tem de ter os 308 votos lá quem o
apresentou.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -Indefiro a
questão de ordem de V. Ex!?! baseado na experiência e
na fala do ex-Presidente e Líder Inocêncio Oliveira. Re
almente, os argumentos de S. Exª fazem parte da minha
objeção e da minha rejeição à questão de ordem.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB 
MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com todo
o respeito, quero recorrer da decisão de V. Exª, porque a

praxe não pode prevalecer sobre a norma. Requeiro in
clusive seja dado efeito suspensivo, se um terço do Ple
nário me der o apoi~mento necessário.

O SR. PRESlpENTE (Michel Temer) - V. EXª está
pedindo efeito suspensivo ao recurso?

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.

Vamos-verificar se há apoiamento. Quem apóia levante
o braço. (Pausa.)

Não houve apoiamento.
Indefiro áquestão de ordem e acolho o recurso de

V. Exª, quê será encàminhado ao...
.-' O SR. JosÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço ve-
rificação. '

O SR. PR!=SIDENTE (Michel Temer) - Já passou
do tempo, Deputado.

O SR. ~LI:XANDRE CARDOSO - Sr. Presidente,
o Deputado ~osé Genoíno, pediu verificação imediata
mente

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passou do
tempo, Deputado. Passou do tempo.

Vamos votar. Quem votar "sim"
O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª

a palavra.
O SR. GE:RSON PERES (PPB - PA. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, encaminhei à Mesa se es
tou equivocado, V. EXª me corrija emenda supressiva à
expressão "ou aos meios de comunicação". Eu a fiz do
próprio punho sobre a mesa de V. Exª

O SR. PBESIDENTE (Michel Temer) - Confesso
que não entendi a questão de V. Ex!'.

O SR. GERSON PERES - A redação é: ''vedado
ao juiz revelar ou permitir indevidamente"

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Exª alu
de à emenda que está sendo votada?

O SR. GERSON PERES - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Alude ao

destaque que está sendo votado?
O SR. GERSON PERES - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
O SR. GERSON PERES - A expressão "ou aos

meios de comunicação" não poderia estar mais nesse
tfxtO. Foi uma emenda minha, feita de meu próprio pu
nno.

O SR. PRE. .2NTE (Michel Temer) - Mas o des
taque que está sei Ido votado, Deputado Gerson Peres,
é o do Deputado Pompeo de Mattos.
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o SR. GERSON PERES - Sim.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A prefe
rência foi aprovada hoje. Não é o de V. Exa. que está em
pauta neste momento.

Antes de passarmos à votação, informo que quem
votar "sim" estará suprimindo o texto; quem votar "não"
estará mantendo o texto.

Portanto, "sim" suprime o dispositivo, e "não" o
mantém.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota-
ção o destaqw3. Como votam os Srs. Líderes?

O PSC, Gomo vota?
Como vota o Partido Humanista?
Como vota o PV?
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, há dificuldade de en
tendimento. Vou descrever meu voto e V. Exa. dirá se é
"sim" ou "não". (Risos.)

Sou contra o texto da Relatora. Tenho discutido
muitas vezes essa questão. É necessário haver trans
parência. Há limites legais claros para ela.

Trabalhando na Comissão de Direitos Humanos
da Câmara dos Deputados, conseguimos chegar a um
grupo de exterminadores do entorno de Brasília porque
uma promotora. denunciou o caso e uma legista, a partir
dessa denúncia pela imprensa, reconheceu os corpos,
estabelecendo relação entre eles. Por meio desse pro
cesso conseguimos localizar tal grupo de extermínio,
que matava e mutilava pessoas no entorno de Brasília.

Portanto, a revelação de alguns fatos no curso da
investigação, quando o investigador é inteligente, pode
e deve ajudá-lo.

Voto contra o texto da Relatora.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Exa.

vota "sim", para. suprimir o texto.
Como vota o PPS?
O SR. JOÃO HERRMANN NETO (PPS - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvimos hoje
vários debates. O debate jurídico da matéria foi privilegi
ado, porque V. Exa. é professor e doutor no assunto.
Também ouvimos grandes economistas e técnicos que
tentaram trazer para esta Casa a radicalidade técnica.
Não é esse o caso do debate do momento.

É evidente que, se fosse apenas para falar nos au
tos, se fosse para se restringir ao mundo jurídico, ao
mundo acadêmico, estaríamos de acordo com a obser
vação que fez a Relatora. Contudo, estamos falando de
um País díspar, repleto de desigualdades sociais, no
qual há setores extremamente organizados que, com

essa organização, manipulam outros instrumentos da
sociedade.

Portanto, numa sociedade tão desigual como a
nossa, num momento temporal em que vivemos uma
democracia ainda não social, o PPS se mantém favorá
vel ao destaque do PDT, para que possamos ter acesso
democrático a todas as camadas da população brasilei
ra.

O PPS vota "sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota "sim"

oPPS.
Como vota o Bloco Parlamentar PUPSL?
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Parlamen
tar PUPSL encaminhará ovoto "sim:' pois não podemos
ser contra a liberdade de imprensa. A manifestação do
Ministério Público tem demonstrado, no caso Pitta, que
é muito salutar para a sociedade brasileira saber o que
se passa nos Poderes desta Nação. Aqueles que não
querem ser notícia de jornal devem administrar e agir
bem.

Por isso o PL, que é a favor da liberdade de im
prensa, vota "sim".

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, conversei
agora com o Deputado José Roberto Batochio - e faço
essa referência pelo respeito que tenho ao eminente co
lega - para saber especificamente a posição de S. Exa.
- que é jurista - sobre a matéria. Na verdade, a proibi
ção pode ser inócua e isso me impressiona.

A responsabilidade de um juiz - e temos de enten
der que exista responsabilidade na magistratura - sobre
o vazamento da matéria vai depender da ética com que
ele conduz o referido processo. Reporto-me novamente
ao Deputado Batochio quando me dizia que essa libera
ção da informação torna-se crime. O princípio é saber
com que juiz estamos tratando. Se ele não tiver o princí
pio da ética, não deverá exercer a magistratura. Jogan
do a responsabilidade na condução da matéria para
esse juiz, evidentemente lhe estaremos apresentando
uma situação de maior responsabilidade.

O Bloco PSB/PCdoB entende que a proibição
pode ser complexa, mas não é benéfica. Na hora em
que colocamos maior responsabilidade na magistratu
ra, não tenho dúvidas de que poderemos colaborar eti
camente, com muito mais agilidade.

Simplesmente considerar isso crime não me pare
ce ser a solução. Todos sabemos que, se não existe éti
ca nesse juiz, ele não se vai preocupar com uma sim
ples proibição. Então, o Bloco PSBIPCdoB vota "sim",
discordando da decisão de V. Exa. na questão de or-
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dem, por entendermos que não há diferença entre des
taque simples e destaque de bancada. Na negociação
do destaque, em hora nenhuma, após sua aceitação,
haveria diferenciação da matéria.

O Bloco PSB/PCdoB vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Ficará re

gistrada na eternidade das atas a discordância de V.
Exa.

O PSB vota "sim".
O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. E~

a palavra.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Questão de or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não co
meço pela orientação da bancada, mas por uma ques
tão de ordem diferente da que foi suscitada.

Percebi que levantaram uma questão de ordem fa
lando em destaque, pura e simplesmente. No caso, es
tamos diante de um destaque supressivo. Não é um des
taque de emenda modificativa ou aditiva, mas um desta
que supressivo.

Se o texto foi destacado, esse dispositivo não foi
aprovado junto com o todo: a matéria foi destacada e
sua votação vai-se dar em separado.

Não repetiria a mesma questão de ordem em res
peito à Casa. Éoutra questão de ordem. Trata-se de des
taque supressivo. Destacada, a matéria não foi aprovada
com o conjunto da votação em globo, no momento do
substitutivo.

Peço que V. EXª reflita, à luz do Regimento, e dê
provimento a minha questão de ordem. Caso positivo,
manifestarei meu voto, porque será "sim" ou "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. E~ pode
manifestar seu voto, porque não há questão de ordem a
ser decidida. A questão já foi resolvida.

OSR. MIRO TEIXEIRA - Sendo destaque supres
sivo, V. EXª considera que a matéria

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A questão
é a mesma.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Também recorro à Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não recebo
o recurso, porque não há questão de ordem a ser decidi
da.

O SR. MIRO TEIXEIRA - E não vou pedir efeito
suspensivo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não há
questão de ordem a ser decidida, nobre Deputado Miro
Teixeira. Em sendo assim, não cabe recurso.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota V. Exª, pejo PDT?

O SR. MIRO TEIXEIRA - (PDT - RJ. Sem revisão
do orador.) - O PDT vai votar contra o texto e, por con
seqüência, diante dessa interpretação, vai votar "sim"
ao destaque.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - "Sim" ao
destaque.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Contra (\ texto.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Perfeito.

"Sim" ao destaque portanto, para suprimir o texto.
Como vota o PPB?
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda o voto
"não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT?

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, com a maior das vênias
não quero discutir a decisão de V. Exª, é meu dever
chamar a atenção da Mesa para a votação que se pro
cedeu ao Destaque nQ 172, em 9 de fevereiro. O art. 57
do substitutivo era objeto do destaque, e a expressão
foi rejeitada numa votação ao contrário desta que esta
mos fazendo.

O SR. PRESIDENTE (Mk~hel Temer) - Posso es
clarecer a V. E~ se assim o permitir.

O SR. MARCELO DÉDA - Permitirei, sem dúvi
da, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Naquele
caso, houve unanimidade dos Líderes. Tomamos a de
liberação em face da unanimidade. Aqui não há unani
midade e não há o que decidir. É exatamente para evi
tar confusão. (Palmas.)

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, neSSl3
caso também não há unanimidade. Toda a negociaçãlJ
na Presidência foi feita com esse entendimento. Não
que eles tivessem de alcançar o número. Negociamos
com os demais Líderes, e ninguém enganou ninguér.l.
Os Líderes

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputado,
a matéria está decidida. Vou deixar V. EXª falar porque
esta Mesa não é autoritária e não lhe vai cortar a pala
vra - não fará essa indelicadeza. Contudo, reitero-lhe
que a matéria já está decidida. O caso do Destaque n9

172 não é semelhante a este.
O SR. MARCELO DÉDA - Então, Sr. Presidente,

peço a palavra para orientação de bancada.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com mui

to prazer. Tem a palavra V. EXª.
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o SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr.. Presidente, divi~o de V. Ex!! Não estava
em plenário e ni~o terei tempo de recorrer, mas o acordo
dos Líderes - e aí não é mais competência de V. EXª 
foi descumprido. Todos nós tínhamos consciência de
que, na matéria da mordaça, o número teria de ser al
cançado por quem quer manter o texto. Foi esse o en
tendimento: quem quer manter o texto - como sempre,
aliás - põe 30S. Foi esse o acordo de procedimento que
negociamos. Esta é a verdade. Quem quer manter o
texto alcança o número, seja DVS simples ou de banca
da. Esse foi o entendiment.:> durante toda a negociação.
Só nesse ponto o entendimento está sendo modificado
em prejuízo da tese que defendemos. Re era para ter
acordo dos Líderes a respeito dos destaques simples, a
mesa de negociação teria de ser informada, mas isso
não aconteceu, Não estou desrespeitando ninguém,
mas me sinto lesado na negociação que foi feita na sala
da Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Posso es
clarecer a V. Exª?

O SR. MARCELO DÉDA - Sem dúvida, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Ficou defi
nido na mesa dE~ negociações que, no destaque de ban
cada - e há um destaque de bancada referente ao Mi
nistério Público -, é evidente que se inverte o ônus, r.o
mérito. Não foi () caso, data venia.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, data
venia, esse detalhe não foi negociado. Não estou aqui
para contestar V. EXª, até por respeito à forma como
presidiu as reuniões, mas em várias ocasiões, em que
V. EXª não pôdn estar presente nem todos os Líderes,
levantei minhá voz no sentido de não mais haver reu
niões sem a presença de V. EXª. Reunião, agora, só
com V. EXª e com todos os Líderes, para ninguém ser
surpreendido.

O Partido dos Trabalhadores votará "sim", conso
ante fi decisão de V. EXª, mas inconformado com ela.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PT
vota "sim" e registra a sua inconformidade com a deci
são.

Como vota o PFL?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, antes de tudo,
não considero esse dispositivo da ilustre Relatora
como Lei da Mordaça, mas lei do bom senso, lei da
responsabilidade. É o direito de o cidadão ter sua inti
midade preservada principalmente por aqueles que
detêm informações privilegiadas - trata-se aqui ape-

nas dos juízes. Aqui não se está levando em conside
ração a imprensa, pois esta continua com sua liberda
de. Seria um absurdo que nós, deste Poder, o mais in
timamente ligado à imprensa e aos demais meios de
comunicação, o mais transparente de todos os pode
res, fôssemos contra a liberdade de imprensa. E muito
mais ainda se o Partido da Frente Liberal - liberal
quer dizer liberdade de expressão, de pensar, de ler o
livro que se deseja, de emitir sua opinião em todos os
campos - estivesse aqui defendendo algo que fosse
tolher essa liberdade.

Sr. Presidente, a matéria é importante sobretudo
porque preserva aquilo que deve ser da responsabili
dade do Estado, que não se sobrepõe ao cidadão,
mas vive em função dele. O cidadão é o princípio, o
meio e o fim de toda a atividade do Estado, que não
teria sentido se não fosse ele - seria apenas algo abs
trato. O Estado se concretiza quando defende os sa
grados interesses do cidadão. E não existe interesse
maior do cidadão do que sua vida privada, sua intimi
dade e a preservação de seu sigilo legal.

Sr. Presidente, não se quer aqui que a imprensa
não noticie determinadas questões ou determinados
processos judiciais, mas um juiz não pode quebrar o
sigilo de determinada pessoa antes do julgamento,
porque isso seria prejulgar. Isso só pode ser feito du
rante o processo de julgamento.

A Relatora foi muito feliz 'quando preservou a li
berdade de imprensa, sobretudo mantendo o direito
do cidadão àquilo que lhe é mais legítimo - ou seja, a
sua intimidade, o seu sigilo legál e a sua vida privada.

O PFL vota "não", para manter o texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Corno
vota o PMDB?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMOB
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acho
que a matéria precisa ser muito bem apresentada,
pois está havendo um equívoco sobre o entendi
mento.

Como representante da Liderança do PMDB na
reunião, faço questão de dizer que houve acordo para
que destaques simples viessem a ser admitidos no
plenário e as matérias pudessem ser debatidas, mas
não para que o destaque simples passasse a ter a
mesma força que os de bancada. Está havendo confu
são entre os representantes da Oposição.

Se fosse possível, gostaria de contar com a
compreensão de nossos pares, Sr. Presidente.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
ouvir o orador. A matéria já foi decidida. Vamos ouvir o
orador, que está encaminhando.

Continua com a palavra o Deputado Mendes Ri
beiro Filho.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, não estamos falando da Lei da Mordaça. Não
podemos discutir se deveríamos ter, na Constituição,
um artigo da Loman. Reparem que não estamos dis
cutindo o mérito, mas sim o lugar adequado em que
deve figurar a norma. Isso que estamos votando já
existe. Não se trata da Lei da Mordaça. Até hoje, a Lei
Orgânica da Magistratura contém aquilo que estamos
votando na reforma do Judiciário.

Dizem que esta Casa está trazendo matéria
nova para silenciar a imprensa, mas esta continua li
berada para fazer a denúncia que quiser, para o bem
da vida pública: a Rede Globo continua liberada para
ouvir a ex-esposa do Prefeito Pitta e o Deputado Fe
deral pode continuar falando na CPI sobre tudo aquilo
que quiser. Mas não pode o Juiz - vejam, é somente
isto -, a autoridade responsável pelo curso do proce
dimento judicial, vir a público dar sua opinião sobre
uma verdade que não esteja afirmada, pois isso é pre
julgamento, é prepotência, é sinônimo de autoritaris
mo, é mais do que desrespeito à cidadania.

Então, não venham dizer que esta Casa está vo
tando a Lei da Mordaça. Como democrata que sou,
respeito os que tenham pensamento divergente do
meu; mas, por favor, C2 conceito de cidadania é um só,
o conceito de defesa: $e uma parte contrata um advo
gado para defendê-Ia,; o que os amantes da democra
cia e do cidadão querem é que essa parte possa ser
defendida sem que um prejulgamento seja levado à
opinião pública.

Com todo o respeito por aqueles que pensam de
forma contrária, eu posso até discutir se essa norma
deve figurar ou não na Constituição Federal; mas, aqui
entre nós, na Loman sempre esteve bem colocada. E,
pelo fato de eu concordar com o que está presente na
Lei Orgânica da Magistratura, não posso deixar de
consentir que esteja também na Constituição, porque
se é competente para exercer o poder das leis, deve
estar na maior delas: a nossa Carta Magna.

O PMDB vota pela manutenção do texto: "não"
ao destaque. (Palmas.)

O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a posição do
PSDS é pela manutenção do texto. A matéria já foi bri
lhantemente exposta pelos Deputados José Roberto

Batochio, Memdes Ribeiro Filho e Zulaiê Cobra. Nossa
posição seria apenas a de repetir tantos e brilhantes
argumentos nessa direção.

O PSDB e o Bloco votam "não".

O SR. JOSÉ ROCHA Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. JOSÉ ROCHA (PFL - BA. Sem revisão
do orador.) -- Sr. Presidente, na votação anterior, votei
com a liderança do PFL.

O SR. NEUTON LIMA (PFL - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
de acordo com a orientação de meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar.

Srs. Deputados, tomem seus lugares, a fim de
ter início a votação pelo sistema eletrônico.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presiden
te, 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, como bancada
minoritária, estamos acostumados a perder muitas vo
tações. Portanto, nosso problema não é a convivência
com a derrota, neste Parlamento. Mas a democracia
parlamentar exige algumas regras essenciais à nossa
convivência e ao respeito mútuo.

Acabamos de perder uma votação - do nosso
ponto de vista, fundamental para a imagem da institui
ção - por 22 votos. De que se tratava, naquele mo
mento? Estávamos querendo manter o texto, e o ônus
de sua sustentação era obter 308 votos.

No nosso entendimento do acordo, pelo mérito
de algumas grandes questões que envolvem a refor
ma do Jucliciário - os problemas do nepotismo, da
mordaça e da quarentena -, o procedimento para sus
tentação do texto, segundo exigência regimental da
emenda constitucional, exigiria 308 votos.

Acabamos de perder por 22 votos e éramos mai
oria no plenário! Em seguida, entramos num outro
tema, a Lei de Mordaça. Aí, inverte-se o mecanismo, e
nós, que queremos tirar isso do texto, novamente so
mos obrigados a ter 308 votos, num encaminhamento
absolutamente antagônico ao praticado na votação
anterior.
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o acordo no Colégio de Líderes, no nosso en
tendimento, foi de mérito, sobre os grandes temas da
reforma, que seriam votados com o seguinte procedi
mento: o que é novo e muda a Constituição deveria
ser garantido pela maioria de 308 votos, dando a ex
pressão da vontade do Plenário em relação à emenda
constitucional que está sendo encaminhada.

Então, quero reafirmar que o respeito ao nosso
entendimento deveria ser mantido, mas não é a isso
que estamos assistindo. Está havendo uma inversão
no processo de votação e, agora, o ônus da sustenta
ção do texto recai sobre os que querem fazer a su
pressão. Penso que são dois pesos e duas medidas
para os dois destaques mais importantes desta refor
ma, cujos procedimentos já havíamos acordado no
Colégio de Líderes.

Em funçã() disso, peço aos Líderes que reconsi
derem o encaminhamento e ponderem sobre nossa
argumentação.

Sr. Presidente, poderíamos suspender a sessão
por cinco minutos para. que os Líderes conversassem
a respeito de um procedimento, porque esse encami
nha.mento não 1bi o que pactuamos no Colégio de lí
deres.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Líder Alo
izio Mercadante, deixe-me prestar um esclarecimento
a V. Ex!! e aos Srs. Parlamentares, para que não pai
rem dúvidas.

O Líder Aloízio Mercadante tem razão quando
afirma que as rt3gras de boa convivência aqui são ex
tremamente úteis para todos os partidos, especial
mente para a Mesa. Quero dizer que não está haven
do inversão alguma porque, no caso seguinte - o re
querimento de destaque de bancada que trata da Lei
da Mordaça, entre aspas, para o Ministério Público -,
haverá uma outra inversão. Daí, o ônus é diverso.

Quero ainda recordar ao Plenário que trouxe
para cá um requerimento de votação em ~Iobo, exce
tuados vários d(~staques simples, de autoria do Depu
tado Jutahy Junior. Naquele momento, como houve
protesto de vários partidos, não votei a matérif!. Con
voquei uma reunião para o meu gabinete, e lá ac~r

dou-se o seguinte: primeiro, incluiríamos, por sugestão
dos partidos, outros tantos destaques simples, além
dos que haviam sido mencionados na sessão; segun
do ponto, os demais partidos não poderiam derrubar o
requerimento, que exige maioria simples - tanto que V.
Exi!s perceberam que, ao votar o requerimento, eu se
quer consultei os Líderes, pautado exatamente pelo

acordo realizado na minha sala: simplesmente inda
guei como votariam e o dei como aprovado.

Esse foi o acordo. Agora, não posso inverter o
ônus, que é regimental. Portanto, no caso próximo,
que é a lei do Ministério Público, haverá uma fórmula
de votação que não será a agora aplicada.

Vamos votar, portanto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (BlocoIPMDB
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota "não".

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (Bloco/PTB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero falar a
respeito da matéria para deixar' claro que, ao votarmos
esse dispositivo, estaremos incluindo na Constituição
brasileira uma moção de censura aos juízes e promo
tores. Serão as duas únicas categorias profissionais
deste País que não poderão falar em razão de proibi
ção constitucional.

Não me parece que isso seja tema para a Cons
tituição brasileira. Em primeiro lugar, temos outras ca
tegorias obrigadas a sigilo profissional, como o padre
e o médico, que não terão na Constituição a mesma
proibição legal - já existe o crime de violação do sigilo
profis:3ional.

Portanto, embora respeitando a orientação do lí
der do bloco, deixo clara a minha posição, por enten
der que isso fere todo e qualquer princípio de liberda
de de informação.

Entendo também que não podemos inserir na
Constituição brasiieira um capitis diminutio como
esse, deixando juízes e promotores como as únicas
categorias profissionais proibidas de falar com a im
prensa a respeito de fatos.

Era o que tinha a registrar, Sr. Presidente.
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Muito obrigado.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Comuni
co aos Srs. Parlamentares, em primeiro lugar, que te
remos outras tantas votações na noite de hoje. Creio
que, depois dessas questões mais polêmicas, as vota
ções fluirão com maior rapidez.

Segundo ponto, quero dizer que amanhã tere
mos sessão deliberativa no período da tarde, com cin
co ou seis votações nominais, para apreciarmos
emenda constitucional. Não preciso reiterar que a pre·
sença dos Srs. Parlamentares será aferida a cada vo
tação, sendo fundamental que V.Exas. estejam aqui à
tarde.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
\l.Exa. a palavra.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero comunicar,
em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores,
que não temos mai~ acordo sobre a votação em segun
do turno desta matéria. Doravante, nossa participação
em qualquer acordo de procedimento de votação só se .
realizará com a presença da Presidência e de todos os
líderes, a fim de que possamos pactuar.

No nosso entendimento, fomos profundamente
prejudicados em relação ao acordo - não em relaçãe;> ao
Regimento, porque, se é esta sua letra, tem de va,ler
para todas as outras votações, daqui para a fr~nte. Ou
seja, que não se alegue,~m outras emendas, a possibi
lidade de um acordo qu~ não reconhecemos.

Vamos exigir esse procedimento para todas as
outras emendas do Governo. Estamos nos retirando e
vamos exigir o mesmo procedimento regimental que
nos está sendo imposto neste momento. E qualquer
acordo futuro só se dará com a presença de V.Exa. e de
todos os Líderes, para que possamos pactuar com mais
calma e consistência, sustentando no plenário o que
entendemos ter sido o acordo verbal feito no Colégio.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
Faremos dessa maneira, Líder Aloizio Mercadante.

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. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço li
cença a V.Exa., aproveitando o intervalo de votação,
para convidar toda a Casa para uma reunião - em que
\l.Exa., o Presidente da República e o Presidente Anto-

nio Carlos Magalhães estarão presentes - que será re
alizada amanhã, no auditório Nereu Ramos, às
11h30min, quando o Instituto Tancredo Neves, sob a
Presidência do Deputado Vilmar Rocha, vai entregar o
Prêmio Luis Eduardo Magalhães, sobre perspectivas e
projeções para o Brasil no novo milênio, concedido pelo
segundo ano consecutivo.

Sr. PresidEmte, o Partido da Frente Liberal sen
te-se muito feliz em mais uma vez poder assistir, graças
ao grande núml~ro de inscrições, ao recebimento dos
prêmios pelos três universitários que ganharam o pri
meiro, segundo e terceiro lugares, que serão amanhã
distribuídos, graças ao trabalho já desenvolvido pelo
Instituto Tancredo Neves, num reconhecimento ao ho
mem que honrou esta Instituição e a vida pública de
nosso País e ainda hoje faz uma falta muito grande,
neste momento em que vivemos.

O Partido da Frente Liberal convida a todos in
discriminadamente. Não é uma reunião apenas do
PFL, mas daqueles que fazem um reconhecimento ao
trabalho desenvolvido pelo nosso ex-colega, grande
Parlamentar e extraordinário homem público que foi
Luis Eduardo Magalhães.

O SR. PI:DRO CHAVES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. I)RESIDENTE .(Michel Temer) - Tem
\l.Exa. a palavra.

O SR. PEDRO CHAVES (Bloco/PMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com a orientação do partido:
abstenção.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden
te, peço a palavra para um breve registro.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É sobre a
matéria em votação, Deputado?

O SR.•.lOSÉ CARLOS ALELUIA - Não, mas
serei breve.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço a
V.Exa. que aguarde. Só fiz uma exceção para o fato
extraordinário indicado pelo Líder Inocêncio Oliveira.
(Pausa.)

Srs. Deputados, venham ao plenário. Estamos
em processo de votação nominal. (Pausa.)

O SR. MARCUS VICENTE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
v'Exa. a palavra.
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o SR.. MARCUS VICENTE (BlocoIPSDB - ES.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para efeitos
administrativos, na votação anterior acompanhei o
PSDB.

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem, para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V,
Exa. a palavra.

O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Sem revisão
do orador.) _. Sr. Presidente, nesta votação, quem votar
"sim" retira o texto - ou seja, quem vota "sim" é contra a
Lei da Mordaça. Na próxima votação, como o destaque
é de bancada, será o inverso. Por exemplo, eu, que sou
contra a Lei da Mordaça, tenho de...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos in
verter o sistema.

O SR. ROBSON TUMA - Vai ser invertido o siste-
ma.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MARCONDES GADELHA - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.Exa.

a palavra.
O SR. MARCONDES GADELHA (PFL - PB. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Marcondes Gade
lha, PFL da Paraíba, na votação anterior acompanhou o
voto da Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou encer
rar a votação.

Srs. Parlamentares, venham rapidamente ao ple
nário, pois vou encerrar a votação. Permaneçam no ple
nário. Isso facilita o voto e agiliza a votação.

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem v'Exa.
a palavra.

O SR. lNÁCIO ARRUDA (Bloco/PedoB .- CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
antes de concluirmos a presente votação, solicito a
V.Exa. que autorize a transcrição nos Anais da Câmara
dos Deputados de nota do Sindicato Nacional dos Fun
cionários do l3anco Central referente à indicação da
Sra. Tereza Gl'Ossi, feita pelo Governo. V.Exa. sabe mui
to bem que a Sra. Tereza Grossi está sendo investigada
pelo Ministério Público Federal e já há, em uma das
ações, dirigida pelo Procurador da República Bruno Aci
oli, elementos suficientes para indiciá-Ia criminalmente.

Lamentamos a atitude do Governo ao insistir nes
sa indicação, que já foi praticamente rejeitada. O Gover
no volta a enviar ao Senado Federal o nome da Sra.Te
reza Grossi, insistindo na sua nomeação, em total des
respeito à opinião pública e ao povo brasileiro, particu
larmente no momento em que um mar de lama se insta-

la na República brasileira, com anúncios de corrup
ção por todos os lados.

Portanto, Sr. Presidente, solicito a v'Exa. que au
torize a transcrição nos Anais da nota do sindicato, jun
tamente com trecho extraído de duas ações populares,
importantes para demonstrar quem o Governo está
querendo nomear para compor a diretoria do Banco
Central.

Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
ORADOR:

Rio de Janeiro, 15 de março de 2000

Ao ExmQSr.
Dr. Armínio Fraga
Presidente do Banco Central do Brasil
Brasília-DF

Senhor Presidente,
Vimos comunicar que o SINAL - Sindicato Nacio

nal dos Servidores do Banco Central do Brasil, por deci
são tomada em reunião extraordinária do Conselho Na
cional, realizada em São Paulo no dia 11 de março de
2000, abnui a indicação da servidora Sra. Tereza Grossi
para a Diretoria de Fiscalização dessa Autarquia Fede
ral.

2. Importa enfatizar que as razões de nossa deci
são de ordem estritamente ética, pois entendemos des
cabida a indicação de uma pessoa cujas ações, en
quanto Chefe do Departamento de Fiscalização do
Banco Central, motivaram a que fosse colocada em
suspeição pela Comissão Pa,~amentar de Inquérito ins
talada no Senado Federal para apurar irregularidades
no Sistema Financeiro Nacional.

3) Ademais, considerando que a matéria gerou o
índiciamento da srª Grossi em Ação Ordinária por
Improbidade Administrativa (Processo n!l
1999.34.00.019665-0 da 21ª Vara Federal de Brasília),
e que as investigações em andamento a deixam passí
vel de indiciamento criminal por iniciativa do Ministério
Público Federal, avaliamos necessário aguardar con
clusões que permitam, sem óbices éticos e/ou jurídicos,
a indicação de quaisquer dos envolvidos, seja a referido
cargo, seja a outros cargos públicos.

4} Por oportuno, esclaremos que nossa decisão
toma-se pública, à medida em que enviamos cópia des
ta correspondência para os meios de comunicação e
para os Senhores Senadores da República.

Atenciosmente, - Paulo Roberto de Castro, Pre
sidente Nacional.

15) DO PEDIDO PRINCIPAL
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Pelo exposto, requer o Ministério Públi
co Federal:

1) O recebimento da presente ação e
seu regular processamento;

A) a citação dos promovidos, para, que
rendo, contestarem a ação, no prazo legal,
sob pena de revelia;

B) a declaração da nulidade da opera
ção de ajuda ao Banco FontCindam e a seus
fundos de investimento na BM&F;

C) seja a ação julgada procedente, para
condenar os reús nas sanções decorrentes
da infringência dos inciso VI, IX e XII do arigo
10 e incisos 1\ e 111 do artigo 12 da mesma lei,
a saber:

C.1). ressarcimento integral do dano, so·
Iidariamente, no montante de
R$519.820.000,OO (quinhentos e dezenove
milhões, oitocentos e vinte mil reais), devido
atualizado e com juros legais, a ser recolhido
ao Tesouro Nacional e ao Banco Central;

C.2) perda da função pública aos reús
que são servidores públicos;

C.3) suspensão dos direitos políticos em
relação a todos os reús pessoas físicas, de
três e oito anos.

C.4) pag,,!-mento de multa civil de até
duas vezes o válor do dano;

C.5) pagamento, por parte dos seis pri
meiros réus, demulta civil de até cem vezes o
valor de suas r~spectivas remunerações, fixa
da seungo a ~esponsabjJjdade de cada um
dos réus; e -

C.6) proibição de contratar com o Poder
Público ou receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente,
ainda que por intermédio de pessoa jurídica
de qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
três a cinco anos;

Protesta pela produção de outras provas por to
dos os meios emdireito permitidos, especialmente o de
poimento pessal dos sete primeiros réus e dos repre
sentantes legais da BM&F.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou encer
rar a votação. Todos votaram? Vamos permanecer em
plenário, pois ainda temos várias votações pela frente.

A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.Exa.
a palavra.

A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, em

nome da bancada feminina, gostaríamos de cumpri
mentar a Deputada Nair Xavier Lobo pela entrega ao
Presidente da República, hoje, em palácio, da Carta de
Goiás, com sugestões sobre o turismo brasileiro.

Por isso, não só a nossa companheira Nair Xavier
Lobo como a todos os integrantes da Frente Parlamen
tar do Turismo, o nosso abraço.

O SR. ClEUBER CARNEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -. Tem V.Exa.
a palavra.

O SR. ClEUBER CARNEIRO (PFL - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei de acordo com a orientação de meu partido.

O SR. pnESIDENTE (Michel Temer) - Vou encer
rar. Todos votaram?

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a
palavra para Lima questão de ordem sobre esta vota
ção.

O SR. PBESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.Exa.
a palavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, estamos agora votando maté
ria na forma de destaque simples, e temos uma matéria
semelhante, na questão do Ministério Público, que será
DVS de bancada, apresentado pE~lo Partido dos Traba
lhadores.

É claro, Sr. Presidente, que, de acordo com o Re
gimento Interno e V.Exa. fez uma interpretação do Regi
mento -, o ônus agora se inverte, e a interpretação regi
mental tem de ser obedecida com rigor pelos Líderes.

Como iniciamos agora a discussão dessa maté
ria, e estamos ainda em processo de votação no que diz
respeito aos juízes, considerando o quorum com que
se está deliberando esta questão polêmica, solicito a
V.Exa. que a votação seguinte, um destaque de banca
da do PT, seja realizada logo após esta votação, ainda
na sessão de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Será a pró
xima votação.

O SR...JOSÉ GENOíNO - Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou encer-

rar a votação.(Pausa.)
Está encerrada a votação. Anuncio o resultado

VOTAHAM:
Sim: 171

Não: 281

Abstenções: 4
Total: 456

É rejeitado o destaque:
Fica mantido o texto.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO
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Propoalçlo:: PEC N° 96192 .. DESTAQUE N° 40

Inicio VotaçIo: 1510312000 19:24
Fim Votaçlo : 1510312000 19:41

Resultado da Votaçllo
Sim 171
Nlo 281
Abstençlo AI.

Total da Votaçio 456

Art,17 1 .

Total Quorum 457

Obsúuçio O

P....ldlram a Votaçlo: Michel Tem.... 16:42

Orientaçlo
PSOBlPTB .. Nio
PMDBlPSTlPTN • Nio
PFL -Nlo
PT-Slm
PPB· NIo
PDT·Slm
PSBJPCOOB .. Sm
PUPSL·8im
PPS·8fm
PV·Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Sim
Alceste Almeida PMDB PMDBlPSTIPTN Não
A1rnlrSá PPB Não
Francisco Rodrigues PFL Nêo
Luis Barbosa PFL Não
Robérlo AraOjo PL PUPSL Nêo

Total Roraima: 6

AMAPÁ
Antonio Feijão psr PMOBIPST/PTN Não

Sadu Plcanço PSDB PSOBIPTB Não
Dr. Benedito [)Ias PPB Não

Eduardo Beabra PTS PSDBlPTB Sim

Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Sim
Fátima Pelaes PSDB PSDBlPTB Não
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Partido Bloco Voto
AMAPÃ
Jurandil Juarez PMOB PMOB/PST/PTN Não
Sérgio Barcellos PFL Não

Tota) Amapi : 8

PARÁ
Anivaldo Vale PSOB PSOB/PTB Não
Babá PT Sim
Elcione Barbalho PMDB PMDB/PST/PTN Nêo
Gerson Peres PPB Sim
Giovannl Queiroz POT Sim
Jorge Costa PMOB PMDB/PST/PTN Não
José Priante PMDB PMDBIPST/PTN Não
Josué Bengtson PTB PSOBJPTB Sim
Nilson Pinto PSDB PSDS/PTS Não
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PFL Não
RenlldoLeal PTB PSDB/PTB Não
Valdir Ganzer PT Sim
Vic Pires Franco PFL Sim

Total Pará: 14

AMAZONAS
Arthur Virg[Uo PSDS PSOBIPTB Sim
Átila Lins PFL Não
Francisco Garcia PFL Não
José Melo PFL Não
Luiz Fernando PPB Não
Pauderney Avelino PFL Nirlo

SI/as Câmara PTB PSOB!PTB Não
Vanessa Grazziotin PCdaB PSB/PCOC)B Sim

Total Amazonas: 8

RONDONIA
Confúcio Moura PMDB PMDB/PSTIPTN Não

Eurlpedes Miranda POT Sim
Expedito Júnior PFL N!o

Marinha Raupp PSOB PSOB/PTB Não
Nilton Capixaba PTB PSOB/PTB Não

Sérgio Carvalho PSOB PSOBIPTB Não

Tota' Rondonia : 6

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Não

João Tota PPB Não

José Aleksandro PSL PUPSL Não

Márcio Slttar PPS Sim

Marcos Afonso PT Sim

Nilson Mour1lo PT Sim

Sérgio Barros PSOB PSOBIP1B Não

Total Acre: 7

TOCANTINS
AntOnio Jorge PTB PSDBlPTB Não

Darci Coelho PFL Sim
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Partido Bloco Voto
TOCANTINS
Igor Avelino PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Jllêo Ribeiro PFL Não
Osvaldo Reis PMDB PMDBlPST1PTN Sim
Pastor Amarildo PPB Não
Paulo Mourão PSDB PSDB/PTB Na<>

Total Tocantins: 7

MARANHAo
Albérico Filho PMDB PMDBlPST/PTN Nao
Arltonio Joaquim Araújo PPB NA<>
Costa Ferreira PFL Não
Ehseu Moura PPB Nao
Francisco Coelho PFL Não
Gestão Vieira PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Joêo castelo PSDB PSDBlPTB Nêo
José Antonio Almeida PSB PSBIPCDOB Sim
Mauro Fecury PFL Nao
Neiva Moreira PDT Sim
Ni(~ Lobão PFL Nao
Pedro Fernandes PFL Sim
Pedro Novais PMDB PMDBlPST/PTN Nêo
Remi Trinta PST PMDBlPST/PTN Não
Roberto Rocha PSDB PSDBlPTB Não
Sebastião Madeira PSDB PSDB/PTB Nêo

Total Maranhio: 16

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB PSDBlPTB Nao
Almeida de Jesus PL PUPSL Sim
Aníbal Gomes PMDB PMDB/PST/PTN Não
Antonio Cambraia PSDB PSDBlPTB Não
AntOnio José Mata PMDB PMOBlPST/PTN Não
Arnon Bezerra PSDB PSDBlPTB Na<>
Chiquinho Feitosa PSDB PSDBlPTB Nêo
Eunício Oliveira PMDB PMDBlPST/PTN Não
Inácio Arruda PCdoB PSBIPCDOB Sim
José Linhares PPB Nêo
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB PSDB/PTB Nêo
Manoel Salviano PSDB PSDBlPTB Na<>
Mauro Benevides PMDB PMOBlPST/PTN Sim
Nelaon otoch PSDB PSDBlPTB Não
Pinheiro Landim PMDB PMDB/PST/PTN Na<>
Raimundo Gomes de Matos PSDB PSDBlPTB Não
Rommel Feij6 PSDB PSDBlPTB Não
Sérgio Novais PSB PSBlPCDOB Sim
Ublnltan Aguiar PSOB PSDBIPTB Não
Vicente Arruda PSDB PSDBlPTB Não

Total C.rã : 21

PIAuí
Atila Lira PSDB PSDBlPTB Não
a.Sá PSOB PSOBlPTB Não
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Partido Bloco Voto
PIAuí
Gessivaldo Isaias PMDB PMDB/PSTJPTN Não
João Henrique PMOB PMDB/PSTJPTN Não
Mussa Demes PFL Não
Themfstocles Sampaio PMDB PMDB/PSTJPTN Não
Wellington Dias PT Sim
Total Piauf : 7

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB PMDBlPSTJPTN Não
Betinho Rosado PFL Nêo
Henrique Eduardo Alves PMDB PMDBIPST/PTN Não
Iberê Ferreira PPB Não
Total Rio Grande do Norte: 4

PARAIBA
Adauto Pereira PFL Nêo
Armando Abllio PMDB PMDB/PSTJPTN Não
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PMDB PMDB/PST/PTN Não
Damião Feliciano PMDB PMDB/PST/PTN Não
Domiciano Cabral PMDB PMDB/PST/PTN Não
Efraim Morais PFL Não
Enivaldo Ribeiro PPB Não
Inaldo Leitão PSDB PSDB/PTB Não
Marcondes Gadelha PFL Não
Ricardo Rlque PSDB PSDBIPTB Não
Wilson Braga PFL Sim
Total Pararba: 12

PERNAMBUCO
AntOnio Geraldo PFL Sim
Armando Monteiro PMDB PMDB/PST/PTN Não
Carlos Batata PSDB PSDBIPTB Não
Clementino Coelho PPS Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
Femando Ferro PT Sim
Inocêncio Oliveira PFL Não
Joaquim Francisco PFL Não
Joel De Hollanda PFL Não
José Chaves PMDB PMDB/PST/PTN Não
José Mendonça Bezerra PFL Não
José MCJcio Monteiro PFL Não
Luciano Blvar PSL PUPSL Não
Marcos de Jesus PSDB PSDBlPTB Não
Pedro Corrêa PPB Não
Pedro Eugênio PPS Sim
Ricardo Fiuza PFL Não
Salatiel Carvalho PMDB PMDB/PST/PTN Não
Sérgio Guerra PSDB PSDB/PTB Não
Severino Cavalcanti PPB Não

Total Pernambuco: 20

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB PSDBlPT8 Não
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Partido Bloco Voto
ALAGOAS
Auglusto Farias PPB Não
Helenildo Ribeiro PSDB PSDBlPTB Não
JoêoCaldas PL PL/PSL Nêo
Joaquim Brito PT Sim
José Thomaz NonO PFL Sim
Lui2: Dantas PST PMDBlPSTIPTN NAo
OIallo Calheiros PMDB PMDBlPSTIPTN Não
Regis Cavalcante PPS Sim

Total Alagc.e : 9

SERGIPE
Adelson RibeIro PSC Sim
Augusto Franco PSDB PSDBlPTB Sim
Jorge Alberto PMDB PMDBlPSTIPTN NAo
José Teles PSDS PSDBlPTB Sim
Marcelo Déda PT Sim
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim

Total kgipe : 6

BAHIA
AroIdo Cedraz PFL Não
Claudio Cajado PFL Não
Coriolano Sales PMDB PMDBlPSTIPTN Não
Eujácio Simões PL PUPSL N!o
Félbc: Mendonça PTB PSDBlPTB Nilo
Franclstônio Pinto PMDB PMOBIPSTIPTN Nilo
Geraldo Simões PT Sim
Gerson Gabrielli PFL Não
Haroldo lima PedoB PSB/PCOOB Sim
Jaime Fernandes PFL Não
JalroAzi PFL Não
Jairo Carneiro PFL Não
Jaques Wagner PT Sim

Joêo Almeida PSOB PSDBJPTB Não
JoAoLelio PSDB PSDBlPTB Não
Jonival Lucas Junior PFL Não

Jorge Khoury PFL Não
José Canos Aleluia PFL Sim
José Lourenço PFL N!o
José Rocha PFL Não

José Ronaldo PFL Não

Jutahy Junior PSDB PSDBlPTB Não

Leur Lamento PFL Não

Lu12: Moreira PFL NAo

Manoel Castro PFL Nilo

Mário Negromonte PSOB PSDBlPTB Nilo

Nelson Peliegrlno PT Sim

Nilo Coelho PSDB PSDBlPTB Não

Paulo Braga PFL Nilo

Paulo MagalhAes PFL Nêo

Pedira (rujo PMDB PMDB/PSTIPTN Não

Reglnaldo Germano PFL Não

Roland Lavigne PFL Não
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Walfrido Mares Guia PTS PSOBlPTS Não
Zalre Rezende PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Zezé Perrella PFL Nilo

Total Minas Gerais: 48

EspfRITO SANTO
A1ofzfo Santos psoe PSDB/PTB Não
Feu Rosa psoe PSDB/PTB Não
João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB PSOB/PliB Não
Marcus Vicente PSDB PSOB/PTB Não
Max Mauro PTB PSOB/PTB Sim
Nilton Baiano PPB Sim
Ricardo Ferraço PSOB PSDB/PTB Sim
Rita Camata PMOB PMOB/PST/PTN Sim

Total Espírito santo: 9

RIO DE JANEIRO
A1dir Cabral PSOB PSOB/P'TB Não
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB Sim
A1merinda de Carvalho PFL Não
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Arolde de Oliveira PFL Não
Ayrton Xerêz PPS Sim

Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Carlos Santana PT Sim
Camélio Ribeiro PDT Sim
Or. Heleno PSDB PSDB/PTB Não

EberSilva POT Sim
Eurico Miranda PPB Não
Fernando Gabeira PV Sim

Fernando Gonçalves PTB PSOBlPTB Não
Francisco Silva PST PMOBlPSTIPTN Não

lédio Rosa PMDB PMOB/PST/PTN Não

Jair Bolsonaro PPB Sim

Jandira Feghali PCdoB PSB/PGOOB Sim

João Mendes 'PMOB PMDB/PST/PTN Nao

João Sampaio POT Sim

JorgeWlIson PMDB PMOB/PST/PTN Não

Luis Eduardo POT Sim

Luiz Ribeiro PSOB PSOB/PTB Sim

Luiz Sérgio PT Sim

Marcio Fortes PSOB PSOBIPTB Não

MlItonTemer PT Sim

Miriam Reld POT Sim

Miro Teixeira POT Sim

Pastor Valdeci Paiva PSL PUPSl Não

Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Sim

Paulo Feij6 PSOB PSOBIPTB Não

Roberto Jefferson PTe PSOB/PTB Não

Rodrigo Maia PTe PSOBIPTB Sim

Ronaldo Cezar Coelho PSOB PSOBJPTB Não

,Simão Sesslm PPB Sim
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Vivaldo Barbosa POT Sim

Total Rio de Janeiro: 36

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB PSDBIPTB Não
Alberto Mourlo PMOB PMDB/PSTIPTN N40
Aldo Rebelo PCdoB PSBlPCDOB Sim
Alolzlo Mercadante PT Sim
André Benassl PSDB PSDBlPTB Não
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSOB PSDB/PTB Não
Antonio Kandir PSDB PSOBIPTB Não
Antonio Palocei PT Sirn
Arlindo Chlnaglla PT Sim
Arnaldo Faria de Sé PPB Sim
Arnaldo Madeira PSDB PSDBlPTB Não
AryKara PPB Não

Bispo WandelV~1 PL PUPSL NAo
Celso Gígllo PTB PSDBlPTB Sim
Celso Russomanno PPB Sim
Clovis Volpi PSOB PSOBlPTB Não
Corauci Sobrinho PFL Sim

Cunha Bueno PpB Sim
De Velasco PSL PUPSL Não
Delfim Netto PPB Não
Or. Evilésio PSB PSBlPCDOB Sim
Or. Hélio POT Sim
Duilia Pisaneschi PTB PSOBlPTB Abstenç
Edinl'w) Araújo PPS Sim
Eduardo Jorge PT Sim

Emerson Kapaz PPS Sim
Fem81ndo Zuppo POT Sim

Gilberto Kas8ab PFL Nilo

Iara Bernardi PT Sim

Jair Meneguelll PT Sim
João Herffi1ann Neto PPS Sim
João Paulo PT Sim

Jorge Tadeu Mudalen PMDB PMDBlPST/PTN Não
José de Abreu PTN PMOBIPSTIPTN Não
José Dirceu PT Sim

José Genorno PT Sim

José llndio PMOB PMOB/PST/PTN Não
José Machado PT Sim

José Roberto Batochio POT NAo

Julio Semeghini PSDB PSDBlPTB Sim

Lamartíne Posella PMDB PMOBlPSTIPTN Sim

Luiz Aintonio Fleury PTB PSDBlPTB Sim

Luiza I=rundina PSB PSBIPCDOB Sim

Maluly Netto PFL Nilo

Marcelo Barbieri PMDB PMDBlPSTIPTN Sim

Marcos Cintra PL PUPSL Não

Medell"os PFL Sim

Michel Temer PMDB PMDBIPSTIPTN Art. 17
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
Milton Montl PMDB PMDB/PST/PTN Nao
Moreira Ferreira PFL Não
Nelo Rodolfo PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Nelson Marquezelli PTB PSDB/PTB Ni:io
Neutan Lima PFL Não
Paulo Kobayashi PSDB PSDB/PTB Não
Paulo Lima PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Ricardo Izar PMD8 PMD8/PST/PTN Não
Robson Tuma PFL Sim
Rubens Furlan PPS Sim
Salvador Zimbaldi PSD8 PSD8/PT8 Não
SampaIo Dória PSDB PSDBIPTB Sim
Silvio Torres PSDB PSDBIPTB Sim
TeIma de Souza PT Sim
VadãoGomes PPB Não
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Sim
Wagner Salustiano PP8 Não
Xico Graziano PSDB PSDB/PTB Abstenção

Zulaiê Cobra PSD8 PSDB/PTB Não

Total São Paulo: 70

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Não

Osvaldo Sobrinho PSDB PSDB/PTB Sim

Pedro Henry PSDB PSDB/PTB Não

Ricarte de Freitas PSDB PSDB/PTB, Não

Wellnton Fagundes PSDB PSDB/PTB Não

Wilson Santos PMOB PMDB/PST/PTN Sim

Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim

Alberto Fraga PMDB PMDB/PST/PTN Não

Geraldo Magela PT Sim

Jorge Pinheiro PMDB PMDB/PST/PTN Não

Maria Abadia PSDB PSOBIPTB Não

Paulo Octávio PFL Nao

Pedro Celso PT Sim

Ricardo Noronha PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Total Distrito Federal: 8

GOIÁS
Barbosa Neto PMDB PMDB/PSTIPTN Não

Euler Morais PMOB PMOB/PS1/PTN Não

Geovan Freitas PMDB PMDB/PST/PTN Não

Juquinha PSDB PSOB/PTEI Não

Lidia Quinan PSDB PSDB/PTB Não

Luiz Bittencourt PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Nair Xavier Lobo PMDB PMOB/PST/PTN Não

Norberto Teixeira PMDB PMDBIPSTIPTN Não

Pedro Canedo PSDB PSDB/PTI3 Não
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Partido Bloco Voto
GoIÁs
Pedro Chaves PMDB PMDBlPSTIPTN Nao
Pedro Wilson PT Sim
Ronaldo Calado PFL NAo

Total Gola: 12

MATO GROSSO DO SUL
Ben·Hur Ferreira PT Sim
João Grandão PT Sim
Marçal Filho PMDB PMDBlPSTIPTN Não
Mansa Serrano PSDB PSDBlPTB Não
Nelson Trad PTB PSOBIPTB Não
Pedro Pedrosslan PFL Não

Total Mato Grouo do Sul: 6

PARANÁ.
Abelardo Lupion PFL Não
Affonso Camargo PFL Não

Airton Roveda PSOB PSDB/PTB Nao
Alex Canzianl PSDB PSOBlPTB Não

Chico- da Princesa PSDB PSDBlPTB NAo
Dilceu Speraflco PPB NAo
Dr. Rosinha PT Sim

FlávioArns PSOB PSOBlPTB NA<>
Gustavo Fruet PMDB PMDBlPST/PTN Sim

Hermes Parcianello PMDB PMDBJPSTIPTN Sim

Iris SimOSs PTB PSDBlPTB Sim

Ivanlo Guerra PFL Não

José l30rba PMDB PMOBJPSTIPTN NAo
José Carlos Martinez PTB PSDBlPTB Sim

José .Janene PPB NAo

Luciano Pizzatto PFL Nao

Luiz Carlos Hauly PSDB PSDBlPTB Sim

Márcio Matos PT Sim

Max Rosenmann PSDB PSDBlPTB Sim

Moacir Micheletto PMDB PMDBlPSTIPTN Sim

Nelson Meurer PPB Nao

Odmo Balbinottl PSDB PSDBlPTB NAo

OIlvehl'S Filho PPB NSo

Osmar Serraglio PMDB PMDBlPST/PTN Não

Padre Roque PT Sim

Renato Silva PSOB PSOBlPTB Não

Ricardo Barros PPB Nt!o

Rubens Bueno PPS Sim

Santos Filho PFL NAo

Werner Wanderer PFL NAo

Total P..aná : 30

SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder Reis PFL Abalençao

Car1ito Merss PT Sim

Edinho Bez PMOB PMDBlPST/PTN Nao

Edison Andrino PMDB PMDBlPSTIPTN Sim

Fernando Coruja PDT Sim
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Partido Bloco Voto
SANTA CATARINA
Hugo Biehl PPB Não
Jof:lo Matos PMDB PMDB/PST/PTN Nêo
João Pizzolattl PPB Não
Pedro Bittencourt PFL Não
Raimundo Colombo PFL Não
Renato Vianna PMDB PMDB/PST/PTN Não
Serafim Venzon POT Sim
Vicente Caropreso PSDB PSDB/PTB Não

Total Santa catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Sim
Airton Oipp POT Sim
Alceu Collares PDT Sim
Augusto Nardes PPB Não
Caio Riela PTS PSOS/PTB Sim
Cezar Schirmer PMDB PMDB/PST/PTN Não
Darcfsio Perondi PMDB PMDB/PST/PTN Não
Enio Bacci PDT Sim
Esther Grossí PT Sim
Fernando Marroni PT Sim
Fetter Júnior PPB Nao
Germano Rigotto PMOB PMDB/PST/PTN Não
Henrique Fontana PT Sim
Júlio Redecker PPB Nilo
Luis Carlos Heinze PPB Nt:lo
Luiz Mainardi PT Sim
Marcos Rolim PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMOB PMDBIPST/PTN Não
Nelson Marchezan PSDB PSDB/PTB Não
Nelson Proença PMOB PMDBfPSTfPTN Nt:lo
Osvaldo Biolchi PMOB PMDB/PST/PTN Não
Paulo José Gouvêa pL PUPSL Não
Paulo Paim PT Sim
Pompeo de Mattos PDT Sim
Roberto Argenta PHDBS Sim
Synval Guazzelli PMD8 PMDB/PSTIPTN Abstenção
Telmo Kirst PPB Não

Valdeci Oliveira PT Sim
Waldir Schmidt PMOB PMDB/PSTfPTN Não

Waldomiro Fioravante PT Sim

Total Rio Grande do Sul: 30
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa o seguínte requerimento de destaque:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE NS! 145
(Bancada do PT)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, Ie § 2º,

do Regimento Interno, destaque para a votação para
a alínea f do inciso 11 do art. 128, (§ 52), constante do
artigo 37 do substitutivo adotado pela Comissão
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nº 96, de 1992.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2000. - De
putado José Genoíno, Líder do PT - Deputado Mar
celo Déda, PT/SE.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para en
caminhar, tem a palavra o Deputado José Genoíno.

O SR. J{)SÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
este destaque de bancada trata do mesmo assunto
que discutimos anteriormente, mas com incidência e
conseqüências maiores, caso a Câmara dos Deputa
dos delibere pela manutenção do texto do substitutivo
da Deputada Zulaiê Cobra Ribeiro.

Diz a alínea f do inciso 11 do § 52 do art. 128, so
bre o Ministério Público:

Ao Ministério Público é vedado exercer
atividade político-partidária, revelar ou per
mitir indevidamente que chegue a conheci
mento de terceiros ou aos meios de comuni
cação fatos ou informações de que tenha
ciência em razão do cargo e que violem o
sigilo legal.

Insisto, Sr. Presidente: o conceito de sigilo legal
que está sendo introduzido na Constituição altera a
própria legislação brasileira, que determina que o
mesmo serve para proteger a intimidade eo interesse
social. Nessas duas condições é que se dá o sigilo le
gaI. Quando se trata de investigação de corrupção e
de combate à impunidade - ou seja, sigilo legal de ca
ixa dois, sigilo logal de conta fantasma, sigilo legal de
fortunas indevidas e não declaradas - o instrumento
servirá exatamente para acobertar autoridades que
têm poder para influenciar, que têm um advogado
pS'.'l"3. revelar, que têm relação com a imprensa para
fornecer informações em off.

Esse dispositivo procura, com o mando dos dire
itos fundamentais da pessoa humana, misturar príva
cidade e intimidade com o conceito de sigilo legal.

No caso da CPI do PC, iríamos revelar o Fiat
Elba, as contas, a Operação Uruguai? Não. Sigilo le
gai, na CPI do Orçamento, iria revelar a atividade dos
"anões"? Não. Sigilo legal, na Câmara Municipal de
São Paulo, vai proibir a CPI de revelar o que acontece
na promiscuidade entre o Legislativo e o Executivo.

Sr. Presidente, a Lei Orgânica da Magistratura já
prevê e disciplina os excessos, a preservação da pri
vacidade, da intimidade e da imagem do indivíduo. O
texto que estamos votando está misturando imagem
do indivíduo e sua intimidade com sigilo legal para
acobertar fortunas ilegítimas, caixa dois, sonegação
fiscal e outras coisas mais que aparecem quando o
Ministério Público está cumprindo sua função funda
mentai de desvendar esquemas de corrupção.

Sigilo legal para não se revelar o que aconteceu
com os bancos Marka e Fonte-Cindam? Sigilo legal
para não revelar o depósito no exterior do
ex-Presidente do Banco Central? Não, meus senho
res e minhas senhoras, esse sigilo legal que estão
querendo introduzir é, sim, uma mudança no Ministé
rio Público, e não acontece por acaso, senão porque
se trata de uma instituição que está cumprindo o pa
pe/ cívico e correto de desvendar esserpromiscuidade
que envolve interesses privado e público.

Quando se trata, Sr. Presidente, de função públi
ca, de cargo público, temos de separar o que é vida
privada, intimidade, do que diz respeito ao cargo que,
pela sua natu reza, é público. Qualquer erro de qual
quer autoridade será menor com a publicidade dos fa
tos. A falta de publicidade e de transparência é um
conceito anti-republicano, que protege uma elite que
sempre transformou seus interesses privados em in
teresses estatais e os interesses estatais em seus in
teresses privados.

Oproblema deste País não é excesso de investi
gação; o problema de nosso País é a falta de combate
à impunidade, e esse dispositivo favorecerá a impuni
dade, porque dá meios de se fazer a disputa sem atin
gir o advogado, mas atingindo o Promotor, o Procura
dor, o Ministério Público.

Sr. Presidente, queremos, com este DVS de
bancada, suprimir do texto esse dispositivo. Quem qui
ser manter o texto é que tem de alcançar os 308 votos.
Encaminhamos favoravelmente ao destaque exata
mente para que esse dispositivo não entre no texto da
demanda constitucional que estamos votando.

Muito obrigado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu queria que
esta discussão fosse a mais ampla possível. Acaba
mos de votar um texto que proíbe aos juízes oferecer
informações privilegiadas sob sigilo legal, sobre a inti
midade, a vida privada, a imagem e a honra das pes
soas, mas sem tolher a liberdade da imprensa de fa
zê-lo. Queremos o mesmo para o Ministério Público,
porque não é correto que se estabeleça essa proibi
ção para juízes e não também para os promotores e
procuradores.

Sr. Presidente, nós iríamos deixar que essa dis
cussão acontecesse para, no final, obstruir a votação,
mas eu gostaria de rebater um a um os argumentos
utilizados pelo Deputado José Genoíno - um a um,
repito -, porque o que se deseja aqui não é obstruir a
fortuna de ninguém e nem o dinheiro escuso. Não!
Quem tiver suspeita sobre pessoas, pode fazer ore·
querimento "na perna da calça", que qualquer Juiz
acatará, desde que tenha uma argumentação convin·
cente. Qualquer um que tiver um problema dessa oro
dem, que procure o Ministério Público, que defende o
cidadão e a sociedade. Mas o que se quer aqui é pre·
servar os mais sagrados direitos do cidadão: o direito
a sua honra, a sua imagem, a sua intimidade, a sua
vida privada, ao seu sigilo legal.

Por isso, considerando que o quorum não é su
ficiente para manter trezentos e oito votos e, isonomi
camente, fazer com os Promotores o que fizemos
com os Juízes, o Partido da Frente Liberal declara-se
em obstrução, para permitir que uma votação com
quorum qualificado seja mais representativa da von
tade desta Casa.

O PFL declara-se em obstrução.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presiden

te, 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.) - Quero reafirmar o nosso senti
mento, como bancada, sobre o que está ocorrendo
nesta sessão de hoje e retomar um pouco o que já fi·
zemos. Nós nos empenhamos muito e tivemos 100%
de participação na votação da emenda sobre o nepo
tismo, para garantir a imagem do Congresso Nacio
nal. Creio que a maioria da Câmara votou contra o ne
potismo, mas nos faltaram 22 votos.

Na votação seguinte, inverteram o mecanismo,
apelando para o Regimento, mas enten~íamos haver

nas grandes questões de mérito um acordo sobre a
votação, que seria para assegurar o texto. Quem qui
sesse retirar e quem quisesse manter o texto teria de
garantir os 308 votos. Inverteram o ônus para nós, e
fomos novamente derrotados. Pelo resultado da vota
ção, mantivemo-nos em plenário, não conturbamos a
sessão, não obstruímos os trabalhos e não nos retira
mos, mesmo achando que o acordo não estava sen
do cumprido.

Agora, ouço o Líder do PFL vir ao microfone e
dizer:" Há risco de perdermos a votação", pois é disso
que se trata. Não há qualquer argumentação regi
mental ou mudança de encaminhamento, mas que
bra-se o procedimento e entra-se em obstrução. Per
gunto se esse será o encaminhamento de relaciona
mento, porque há um acordo sobre o que seria votado
hoje.

Quero lembrar o fato de que, sobre a matéria de
classificação dos produtos vegetais, pedimos o adia
mento por uma semana, e V.Exa. disse: "Não, só ama
nhã cedo". Viemos aqui e fizemos um acordo para vo
tação nominal, de modo aviabilizar o encaminhamen
to.

Não é possível estabelecer-se um procedimen
to em que somos condenados à derrota por qualquer
artifício. Queremos disputar com regras claras, que
são as do Regimento ou as do acordo.

Peço ao Líder Inocêncio Oliveira que reconside
re a obstrução precipitada que fez neste momento e
permita que a votação se realize, para que reconhe
çamos qual a intenção deste Plenário na reforma do
Poder Judiciário. Esse não é um bom caminho para
nos relacionarmos num processo tão relevante como
essa reforma, E, pela agenda que temos pela frente
na Câmara dos Deputados, é bom que respeitemos
os acordos dl~ pauta, de procedimento. Caso contrá
rio, passará a valer apenas o Regimento Interno, e
nós nos vamos sentir, como Minoria, absolutamente
liberados para qualquer tipo de procedimento ou obs
trução, sem qualquer compromisso com os acordos
que venham a ser firmados no Colégio de Líderes.

O SR.INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero aqui pedir
o testemunho de todos os partidos: o Líder do PFL
não fez qualquer acordo de procedimento nesta vota
ção, não fez qualquer acordo para votar esta matéria.
ErTl reiteradas oportunidades, os partidos de 0pos,i-
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ção têm-se declarado em obstrução, e o Líder do PFL
não lhes fez a menor crrtica, pois esse é um direito re
gimental.

Segundo, a decisão do Líder do PFL não foi pre
cipitada, mas uma decisão madura, uma decisão sé
ria, em defesa desta Casa e em defesa da reforma do
Poder Judiciário, sobretudo porque não se pode proi
bir Juízes que tenham informações privilegiadas so
bre pessoas de se manifestarem a respeito da intimi
dade, da vida privada, da imagem, da honra e do sigi
lo legal, e permitir aos Promotores Públicos que o fa
çam.

O que o Líder do PFL está desejando é uma vo
tação mais representativa da vontade da Casa. Citei o
quorum anterior porque não teríamos condições de
fazer essa votação com a representatividade que de
sejaríamos. Uma votação dessa natureza enseja um
quorum de, pelo menos, 480 Parlamentares, Sr. Pre
sidente.

Por isso,. o PFL está consciente de sua respon
sabifidade, consciente de que está fazendo o melhor
para a Instituição. O seu Líder não precisa de lições
de ninguém, Sr. Presidente, pois ninguém defende
mais esta Casa, a vida pública e a lisura na vida públi
ca do que o Líder do PFL. Não sou melhor do que nin
guém; agora, não recebo lições de ninguém. Sobre li
ções de brasilidade, de honestidade, de respeito à
vida pública, ninguém se pode igualar, no passado,
ao Líder do PfL; só pode igualar-se a mim. O passa
do, para mim, é podre, não tem valor algum.

Não recebo lições de ninguém, pois defendo
esta Instituição como poucos o fazem. Não faço de
magogia a respeito de determinadas matérias. Man
tenho sempre minha posição com lisura, respeitando
os colegas, e exijo o mesmo respeito ao homem, ao
cidadão, ao Líder e ao homem público de uma vida
exemplar, de uma vida correta, séria e limpa, que é
uma linha reta em defesa do País e em defesa dos
mais sagrados interesses do povo brasileiro.

Por isso. Sr. Presidente, não recebo lições de
ninguém, e não pretendo dar lições a ninguém. Quem
quiser que coloque a carapuça, mas não me estou di
rigindo a ninguém. Estou apenas defendendo o sa
grado direito de que a Casa decida através da maioria
necessária, de modo que a votação seja a mais repre
sentativa possível da vontade da Instituição.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
A SRA. ZULAIê. COBRA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V.Exa. a palavra.

A SRA. ZULAlê COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, fizemos uma reunião em seu gabinete, ontem, e
decidimos sobre quatro assuntos polêmicos, que viri
am a Plenário na quarta-feira, e outros treze, que seri
am votados ontem. Como ontem, por uma série de
motivos outros, não pudemos votar a reforma do Po
der Judiciário, demos preferência aos quatro temas
polêmicos de hoje. Entre eles estava a questão da
Magistratura, apenas. Estamos seguindo o ritual dos
artigos da Constituição que dizem respeito à Magis
tratura. Portanto, agora seria preciso observar a qua
rentena para os tribunais.

O nepotismo seria questão de lei do bom senso
somente para os juízes. Esse requerimento que o Dr.
Mozart colocou sobre a mesa não é do nosso conheci
mento no que se refere ao artigo do Ministério Público.
Para isso tenho otestemunho de vários Deputados, de
vários partidos, que estiveram na sala de V. Exa.

Estamos votando uma seqüência com respeito
à Constituição. Portanto, agora, na seqüência, deve
ríamos apreciar a quarentena para os tribunais. O Mi
nistério Público liga-se a artigo anterior; não entraria
nesta votação.

Fomos pegos de surpresa quando vimos sobre
a mesa um requerimento cujo teor não foi acordado.
Estamos vivendo hoje um grande momento da Câma
ra dos Deputados, de grande entendimento. Ninguém
quer passar a perna em ninguém; muito pelo contrá
rio, houve um acordo realizado na sala de V.Exa., on
tem, às 3 hora$ da tarde. Portanto, tínhamos quatro
itens para votar e vamos cumpri-los. Eles foram on
tem propostos por todos os Líderes.

Era isso o que precisava informar, Sr. Presiden
te, porque aqui ninguém quer fazer nada contra o que
foi acordado em sua sala. Sou testemunha disso, ou
seja, da lisura de comportamento de todos os líde
res. Alguns até não queriam votar hoje a quarentena.
Trata-se de um caso difícil para que ainda votemos.
No entanto, nada constava sobre o Ministério Público
naquele acordo de ontem à tarde.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero di
zer que a Presidência tinha ciência do conteúdo do
requerimento votado. Portanto, não foi o Secretário da
Mesa quem o colocou em votação, mas a Presidên
cia. Eu tinha ciência de que tanto seria votada a lei do
bom senso para a Magistratura como a lei do bom
senso para o Ministério Público.

Mais do que ninguém, V.Exas. sabem do em
penho da Presidência e Líderes em levar adiante a
reforma do Judiciário. Imaginei que hoje, quar-
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ta-feira, com quorum alto - o que realmente temos,
o quorum caiu agora -, poderíamos votar todos os
assuntos polêmicos e seguir nos menos polêmicos.
Estou lamentando a obstrução, que é um instrumen
to legítimo; a Situação a utiliza, e a Oposição já a
utilizou muitas vezes. De modo que a Presidência
tem a lamentar o fato de que não possamos prosse
guir na votação.

É claro que vamos votar a matéria, até que se
verifique a inexistência de quorum, mas meu desejo
era votar todos os temas polêmicos hoje, inclusive
os treze destaques e emendas acordadas. De modo
que vamos dar seqüência à matéria e depois verifi
car no painel o que acontece. O Líder Inocêncio Oli
veira já se declarou em obstrução.

Devo também dizer que, amanhã, quinta-feira,
vamos trazer a mesma matéria para votação, de
modo que peço aos Srs. Líderes que envidem esfor
ços junto aos seus liderados para que tenhamos
quorum na tarde de amanhã.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
faço apenas duas ponderações. Evidentemente, não
temos qualquer intenção ou pretensão de avaliar a
vida pública do Deputado Inocêncio Oliveira. Quanto
ao auto-elogio de S.Exa. sobre sua história, também
faço minhas suas palavras. É inegável que se trata
de um grande homem público. Não estamos discu
tindo isso aqui. Estamos discutindo o procedimento
na vida parlamentar, o comportamento das lideran
ças e o respeito aos acordos que se constroem.

Já que não tenho como reproduzir o acordo da
sala, quero expressar o que aconteceu aqui, agora,
neste Plenário, primeiro em relação à Relatora.
V.Exa., Sr. Presidente, na votação anterior, para jus
tificar o Regimento, para inverter o ônus da prova
para nossa posição em relação ao texto da morda
ça, disse: liA seguir, votaremos um destaque de ban
cada do Deputado José Genoíno, que trata exata
mente desse assunto para o Ministério Público". Não
vi a Relatora dizer: "Não, não é essa a ordem da vo
tação". S.Exa. não só não disse como assinou o re
querimento de preferência. Então, não estou dizen-

, do que aquilo que foi dito lá não é exatamente o que
se praticou aqui; estou dizendo o que todos aqui vi

,cram, o que aconteceu no plenário. S.Exa. disse no

microfone que não era o que tinha sido acordado.
Não só foi o acordado como o que foi dito. Foi o que
S.Exa. assinou e não foi cumprido no microfone.

Esse tipo de comportamento, que se está re
produzindo na obstrução, significa quebrar, Sr. Pre
sidente, um acordo de procedimento, e um acordo
de procedimento pelo mérito da matéria. O Deputa
do Inocêncio Oliveira, exatamente por sua tradição
pública, confessa ao microfone que está quebrando
o acordo porque entende que, se votarmos a ruptura
da Lei da Mordaça para o Ministério Público, jamais
poderemos impor isso aos juízes. Portanto, é pelo
mérito que S.Exa. rompe o acordo de procedimento.

Quero dizer que esse não é um bom caminho
para a convivência parlamentar, sobretudo num ano
eleitoral, em que teremos muitos problemas de quo
rum ao longo do processo e a Minoria tem um po
der de obstrução muito eficiente. Mesmo nessa ma
téria do Poder Judiciário, durante toda a votação.
durante todo o processo, tivemos um acordo de pro-

'cedimento, acordo esse que acaba de ser rompido,
ná noite dE~ hoje, pela segunda vez: pela inversão do
mecanismo de votação, pela ruptura do acordo so
bre quais eram os temas prioritários e agora pela
obstrução que' está sendo feita, que em nenhum
momento houve nesta votação.

Recclnhecemos o esforço de V.Exa., Sr. Presi
dente, em construir um grande aC,ordo para viabilizar
o projeto 110S encaminhamentos. Porém, não é pos
sível que se rompa esse acordo que construímos ao
longo de todo o processo para impedir uma eventual
vitória nossa. No segundo turno, poderíamos corrigir
essa contradição, ou o Senado o faria, mas que se
respeitasse o acordo, não deixando o mérito interfe
rir na nossa convivência democrática.

, ,

Por tudo isso, repito, para que fique bem claro
para o Líder do PFL, as demais Lideranças e a Re
latora: a bancada do PT não tem mais qualquer
acordo pElra a votação da reforma do Poder Judiciá
rio. Vamos exigir o estrito cumprimento do Regimen
to. Não' há possibilidade de aceitarmos esse tipo de
comportamento, que vai trazer prejUízo não só para
essa matéria, mas para a complexa agenda do Par
lamento num difícil momento como teremos este
ano.

Virtude na vida pública não é somente o au
to-elogio, mas sobretudo saber perder, respeitando
a democracia, as regras e cumprindo os acordos,
que é uma dimensão fundamental da vida do Parla
mento. (Palmas.)
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A SRA. Z:ULAI~ COBRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, aprender a perder é comigo mesmo. Tive
contra mim o meu próprio partido. Portanto, estamos
tendo lições maravilhosas nessa questão da reforma
do Poder Judiciário.

O que ocorreu na sua sala, Sr. Presidente, 'foi
motivo de muitos elogios da minha parte e de todos
os líderes. Portanto, não admito que se faça aqui tal
afirmação sobre o que estou dizendo. Fizemos um
acordo em sua sala ontem. Alguns líderes chegaram
atrasados, e fiz questão de realçar o que tinha sido
deliberado. Portanto, fui surpreendida, sim, Sr. Presi
dente, quando ouvi V. Exa. falar da votação também
da lei do bom senso com relação ao Ministério PÚ
blico.

Quero deixar bem claro que não sou criança e
tenho uma luta enorme em torno disso. Não vou
aceitar palavra de ninguém que possa representar
algo contra minha idoneidade.

Estou falando a verdade: foram acordados
quatro itens com relação à Magistratura; em nenhum
momento se falou no Ministério Público. E mais, Sr.
Presidente: eu quero votar. Tanto quero votar que
hoje fiquei sozinha no plenário para votar o nepotis
mo. Vim ao plenário para votar. Pedi a V. Exa. que
colocasse em votação hoje os quatro itens sobre os
quais deliberamos ontem. Portanto, não tenho medo
de voto. Já perdi o nepotismo e perco mais, se for o
caso, mas não vou admitir que digam coisas que
não são verdadeiras. Combinamos quatro itens com
relação à Magistratura, e vim aqui para votar, Sr.
Presidente.

Sinto, como V. Exa., que, numa quarta-feira, a
esta hora, infelizmente, não estamos tendo aqui a
presença dos deputados, e V. Exa. disse ontem que
iríamos ficar até a meia-noite hoje. Sou testemunha
disso. Falei até em trazer lanches. Tínhamos que fi
car hoje até de madrugada, Sr. Presidente, para vo
tar aquilo que acordamos.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Digo,
desde logo, aos Srs. Líderes que a Presidência as
sume o ônus de ter incluído no requerimento a lei do

bom senso no Ministério Público. Não há razão para
divergências neste momento.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presi
dente, quem encabeça o requerimento é a Deputa
da Zulaiê Cobra. Está aqui a ordem. Está escrito e
está assinado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tudo
bem, mas o ônus é da Presidência.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Não adianta
dizer uma coisa... Está aqui o documento! É absolu
ta verdade!

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre
Líder, não vamos discutir esse assunto, que agora
passou a ser de menor relevância.

Vamos fazer o seguinte: estamos em proces
so de votação. Já houve encaminhamentos. Va
mos votar no painel. Só o painel revelará se há ou
não quorum para votação. Vamos prosseguir, por
tanto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra ao Sr. Deputado José Roberto Batochio
para encaminhar contra.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, bem focalizou a matéria o nobre
Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL, quando
disse que não teríamos como explicar o fato de já
termos aprovado para a Magistratura a proibição de
manifestação sobre os processos sob seu julgamen
to e não tomarmos idêntica atitude em relação ao
Ministério Público. Já chega o fato de a Constituição
de 1988 ter permitido aos membros do Ministério
Público exercerem atividade político-partidária, pelo
menos nas exceções contempladas no Ato das Dis
posições Constitucionais Transitórias, e aos magis
trados não ter dado esta condição. Se procuramos
estabelecer uma posição de isonomia, de equivalên
cia, de igualdade entre aqueles que judicam e aque
les que são os titulares da ação penal pública, os
fiscais da lei, etc., é absolutamente inarredável e
inafastável que estendamos a mesma proibição que
acabamos de aprovar para os magistrados aos
membros do Ministério Público.

Então, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
vamos acabar com as mistificações que estão acon
tecendo aqui. Sou um advogado com 32 anos de
exercício profissional. Aprendi na faculdade e na mi
litância no fórum que promotor acusa no processo,
não é na televisão, não é nas páginas dos jornais.



Março de 2000 DUuuO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 16 11111

Quem vai para a televisão é artista. Quem vai para
as páginas dos jornais fazer julgamentos públicos,
sem direito de defesa, não pode receber a qualifica
ção ou o qualificativo de democrata.

Não se venha com esse argumento de que a
proibição que se impõe ao padre, que no confessio
nário ouve as confidências do seu fiel, a proibição
que se impõe ao médico, ao psiquiatra, ao ginecolo
gista, ao gastroenterologista, que não pode divulgar
aquilo que ouve, vê e percebe no seu consultório, a
proibição que se impõe ao advogado, que não pode
reveJar sigilo profissional, não se possa impor ao
profissional do Ministério Público. Por que não? Por
que o médico é obrigado a guardar segredo? Por
que o padre é obrigado a guardar segredo? Por que
o advogado é obrigado a guardar segredo? E por
que o Ministério Público- não se pode obrigar a ter
esse sigilo de fatos que podem, se revelados, lesio
nar irreversivelmente a honra das pessoas?

Sr. Presidente, julgamento se faz nos autos; in
vestigação se faz no inquérito. Julgamento se faz no
processo, não na notoriedade dos holofotes. Não é
na busca de publicidade que se realiza justiça. Já
disse um jurista que, se o sensacionalismo entra
pela porta, a justiça salta pela janela, porque justiça
se realiza num ambiente sereno, tranqüilo, equilibra
do, sem emoções do foro, ou seja, nos autos, no
processo.

Tenho ouvido aqui neste plenário alguns dize
rem: "Essa proibição vai acabar com a possibilidade
de investigação". Balela, Sr. Presidente, o Ministério
Público vai e deve continuar com todos os seus dire
itos, com todas as suas prerrogativas e com todos
os seus poderes para investigar os crimes e buscar
a punição dos delinqüentes. Os magistrados conti
nuarão com toda a liberdade, com toda a indepen
dência, com toda a autonomia para proferirem os
seus julgamentos.

A imprensa não tem nada a ver com a hora do
Brasil, permita-me a expressão, com o que estamos
tratando no presente momento. À imprensa nada se
proíbe neste texto. À imprensa nada se cerceia nes
ta proposta. A imprensa pode ir ao inquérito policial,
tirar uma cópia integral e publicar o que quiser, sob
sua responsabilidade. Enfim, ela pode ir ao proces
so, à ação penal, à ação civil pública, copiar todas
as peças dos autos e publicar aquilo que bem en
tender, porque ninguém proíbe a imprensa de publi
car aquilo que colher nos autos.

Não será permitido, Sr. Presidente, que pesso
as famintas de publicidade, sedentas de notorieda
de, ávidas de publicidade em torno de sua persona
lidade, estraçalhem a honra, levianamente, de pes
soas que podem ser inocentes. Não me canso de
repetir que não teremos justiça nem ordem jurídica
compatibilizada com os direitos humanos se não
dermos tutela jurídica, proteção jurídica ao mais im
portante e expressivo de todos os bens que com
põem o patrimônio jurídico da pessoa humana, que
é a sua honra.

Disse () pensador romano Publilius Syrus: "O
homem que perdeu a honra não pode perder mais
nada". Se ele perder a vida, resta-lhe a memória,
que será cultuada pelos seus familiares e honrada
pelos seus pósteros, pelos seus concidadãos; mas,
se perder a honra, estará despido de tudo, saquea
do de tudo, despojado de tudo. É preciso que se dê
um basta a l~sses furtadores de honra alheia. É pre
ciso que se diga "basta" aos irresponsáveis, aos levi
anos, aos inconseqüentes, que devem oficiar nos
autos e não perante os holofotes.

O voto, Sr. Presidente, é pela manutenção do
texto. (Palmas.)

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Blo
co/PMDB - RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, tenho um ano de convivência nesta
Casa e sempre acreditei ser fundamental, para tudo
que possamos encaminhar em favor do Brasil, que
tenhamos clima. Podemos ter posições diferencia
das, mas n~ío podemos abrir mão do clima. De mui
tas negociações aqui eu já fiz parte, mas em ne
nhum momf~nto estive sentado à mesa da Presidên
cia acordando a ordem da votação a que está sub
metido o Ph~nário.

Quero dizer, Sr. Presidente, que assinei o re
querimento, em nome do Líder, de forma constrangi
da. V. Exª ouviu pessoalmente desse Líder a discor
dância de votar tais matérias no dia de hoje, até por
que sabia dos compromissos que minha bancada
tem no dia de hoje. Evidentemente o assunto é polê
mico. Por favor, tudo que se diz agora afasta-nos um
do outro.

Queremos prosseguir votando a reforma do
Judiciário, mas não hoje. A bancada do PMDB está
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em obstrução e fica aguardando a discussão da ma
téria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A ban
cada está em obstrução. Só que temos mais um
orador para manifestar-se.

O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EX« a palavra.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
compreendo que, regimentalmente, V. Ex!! tem que
conduzir o processo até o fim, mas, como faço parte
de uma bancada de um membro só, acho que seria
até meio ridrculo, para mim, continuar aqui com o
PMDB e o PFI. em obstrução.

Então, peço licença para me retirar, compreen
dendo as suas razões de conduzir até o final este
processo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Ex8
colaborará para a falta de quorum.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PPB também quer dizer a V. ExA que entra em obs
trução.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPB
está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
prosseguir. Antes de conceder a palavra ao próximo
orador inscrito, Deputado Fernando Coruja, aviso
aos Srs. Parlamentares que amanhã haverá sessão
ordinária às 14 horas. Vou pedir aos Srs. Parlamen
tares que, às 16 horas, já dêem o quorum de 308
no painel, porque votaremos pelo menos três ou
quatro destaques. Vamos garantir o quorum ama
nhã.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra ao Deputado Fernando Coruja para en
caminhamento da votação.

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srls e Srs. De
putados, estamos tratando de um assunto palpitan
te, de extrema importância. Nós, da bancada do
PDT, entendemos o posicionamento do eminente

Deputado José Roberto Batochio, jurista conhecido
de renome nacional e com grande conhecimento de
direito positivo brasileiro. Mas a bancada do POl
como um todo tem um posicionamento contrário ae
viés, à visão de S. Exª.

Entendemos que, talvez à luz do direito positi·
vo, este seja um dispositivo que necessitasse sei
colocado em algum texto legal. Entretanto, vivemo€
no Pars momento de extrema gravidade, ocasião err
que duas coisas são fundamentais. A primeira dela~

é que devemos realmente acabar com a impunidade
no Brasil. A cada instante, vemos denúncias sobre
corrupção aflorarem nos mais diversos setores.

Ora, acabamos de votar a questão que prefire
chamar não de lei do bom senso, mas de Lei di:
Mordaça a respeito dos magistrados. Agora estamm
votando, até com alguma diferença, a questão de
Ministério Público, que é muito mais grave, por sei
ele o guardião, uma espécie de ouvidor de nOSSé
população. Portanto, neste instante, o povo precisa
mais do que da lei, da voz para falar e denunciar. C
povo precisa ver a corrupção banida deste Pars, e €

impunidade é o que mais afronta a população brasi·
leira.

Neste instante, cercear a oportunidade de c
Ministério Público manifestar-se e dizer a sua opi·
nião é uma forma de aumentar a impunidade.

Permita-me o eminente Deputado José Rober
to Batochio, até como médico, dizer que a posiçãc
do médico é diferente. O médico, quando recebe nc
hospital alguém que foi esfaqueado ou baleado pOl
um delito, tem o dever, sim, de comunicar e de falar:
É claro que ele não vai falar, não vai comunicar,
quando não for objeto de um delito. Mas a própria lei
prevê que, quando estamos diante de um delito, ele
o deva comunicar à polícia. Estamos diante da mes
ma situação.

O segundo ponto é a questão da democracia.
Temos que facilitar no Pars o processo democrático.
Este País é absolutamente autoritário. Temos o Go
verno Federal. É medida provisória, é veto, é legisla
ção quase que do rei, de um só. É um pars autoritá·
rio, onde as coisas se encobrem a cada instante.
Por isso, precisamos permitir, sim, que a democracia
prevaleça.

É claro que temos alguns abusos. Temos mui
tos abusos até. Mas no instante do País em que a
impunidade grassa nos quatro cantos, no instante
em que o autoritarismo perpassa as instituições,
prefiro errar por dar mais voz, prefiro que se erre por
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dar mais democracia, prefiro que se erre por ser for
te no sentido da voz do Ministério Público.

Portanto, nós, do PDT, vamos votar no sentido
de que o texto legal não tenha nenhuma vedação à
voz do Ministério Público, e esse será o nosso enca
minhamento no plenário. (Palmas.)

O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, está evidente que o quorum caiu, e o PSDS se
coloca também em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não. Em todo o caso, vamos votar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
submeter a votos o seguinte dispositivo destacado:

"Art. 37 .

Art. 128 .

§5Q
.

11- .
f) revelar ou permitir indevidamente

que cheguem ao conhecimento de terceiro
ou aos meios de comunicação fatos ou in
formações de que tenham ciência em razão
do cargo e que violem o sigilo legal, a intimi
dade, a vida privada, a imagem e a honra
das pessoas;"em os seus lugares, a fim de
ter início a votação.

Os Líderes já se declararam em obstrução.

Vamos ouvir a Oposição, que ainda não se de
clarou em obstrução.

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de
claro meu partido em obstrução, mas vou apenas
justificar meu voto. Acho que essa decisão foi a mais
sábia e correta possível para que uma matéria des
sa importância não seja votada com um quorum
baixo.

Em segundo lugar, não se venha dizer que a
Câmara dos Deputados hoje não votou nada, pois

votou duas matérias altamente polêmicas e impor
tantes. Uma delas era uma PECo Essa lei que esta
mos votando agora, relativa aos juízes e promoto
res, também é uma PECo Poderíamos ter votado só
uma proposta de emenda constitucional nesta noite.

Quero dizer que a Câmara votou muito hoje, e
matérias fundamentais. Não é justificativa para obs
truirmos, mas é justificativa para dizer que a Câmara
está cumprindo seu papel e votando matérias funda
mentais para. a vida do País.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não. Vamos votar, então.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, pelo Partido dos Trabalhadores, quero lamentar
que ocorra essa obstrução de uma votação de ma
téria tão importante, no momento em que toda a Na
ção verifica escândalos e crime organizado no País
e se pretenda impor uma vedação como essa à atu
ação do Ministério Público. O inimigo do País não é
o Ministério Público, não é a magistratura, é o crime
organizado. Querem restabelecer a censura no nos
so País. É inaceitável que os juízes e os promotores,
se for aprovada essa proposta de emenda constitu
cional, estejam sujeitos à perda do cargo.

Vejam bem: há perda do cargo por de
cisão administrativa do Conselho Superior
se revelarem ou permitirem que cheguem
ao conhecimento dos meios de comunica
ção fatos de que tomaram conhecimento
pelo exercício da função. Nós estaremos
aqui, os Deputados que votarem dessa ma
neira, restabelecendo a censura em nosso
País, em um momento grave como este. ~
inaceitável que esta obstrução ocorra. Em
nome de quê? Será que não se pretende in
vestigação não só do crime organizado, do
narcotráfico, mas dos escândalos de corrup
ção que a cada momento surgem no País?
Mais do que isso, restabelec

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito
aos Srs. Doputados que tomendo os processos sigi
losos e sec:retos, estaremos impondo definitivamen
te a impunidade, que já é a regra.

É lamentável que a Câmara dos Deputados
em uma mesma noite consagre o nepotismo e ainda
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estabeleça em nfvel constitucional a Lei da Morda
ça.

O Partido dos Trabalhadores mantém a sua
posição, votando "não".

O SR. OSMÂNIO PEREIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex* a palavra.

O SR. OSMÂNIO PEREIRA (Bloco/PMDB 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores, votei de acordo com a orienta
ção do partido.

O SR. GLY'CON TERRA PINTO (Bloco/PMDB
- MG. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, nas votações anteriores, votei
de acordo com a orientação do partido.

O SR. Al.EXANDRE CARDOSO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExI a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB 
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - V. Exll
mantém a posição de iniciar a votação de amanhã
com esta matéria?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com
esta matéria, sem dúvida alguma, na pauta de ama
nhã.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - A pauta de
amanhã, então, inicia-se com esta matéria. Então la
mento e digo que o PSB, objetivamente, vota "não".

O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. JOVAIR ARANTES (Bloco/PSDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei segundo orientação do meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Então,
vamos votar.

O SR. AIRTON ROVEDA (Bloco/PSDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na primei
ra votação meu voto foi "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Então,
vamos votar.

O SR. BISPO RODRIGUES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o Bloco/PL também se pronuncia pela obstrução.
Sabemos que não há quorum qualificado. É de má
xima importância que a sociedade brasileira veja a
posição dos Deputados. Infelizmente, muitos já se
estão retirando do plenário, e não vai ser possfvel
haver nesta votação uma clara percepção da idéia e
da posição dos Deputados. Achamos que esta vota
ção tem que ser com quorum qualificado. Por isso,
entramos em obstrução também.

O SR. AYRTON XERÊZ - Sr. Plesidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. AYRTON XERÊZ (PPS - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPS está aqui
para votar. Aliás, o PPS preparou-se desde a manhã
para fazer face às votações que estavam programa
das para o dia de hoje. O PPS quer votar "não". Ele
quer que este dispositivo não esteja dentro do texto
constitucional, como, aliás, ocorre com o atual texto
da nossa Constituição Federal.

Acusa-se a Constituição, e nisso há muito de
verdade, de ser um texto extremamente longo. Ou
tros pafses têm Constituições mais reduzidas, al
guns até apóiam-se no inveterata consuetudo, ou
seja, na prática reiterada do hábito da norma para
que as relações entre as pessoas e as pessoas e o
Estado sejam reguladas.

Aqui temos o hábito de sermos mais rebusca
dos e prolixos na feitura da nossa norma. Penso que
nesta questão que envolve o aspecto da ética, da
moral, o atual texto constitucional é mais consentâ
neo com a nossa realidade. Ou seja, ele não proíbe
e também não dá a permissibilidade para que deter
minada autoridade possa expor as suas opiniões a
público, como no texto que a Relatora, Deputada
Zulaiê Cobra, pretende impor.

Portanto, Sr. Presidente, o PPS, que está aqui
para votar, quer se opor a essa idéia, e vota "não"
ao texto oferecido pela Relatora, Deputada Zulaiê
Cobra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Mais al
gum Lfder?

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Pelas mesmas razões já exausti-
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Não houve quorum fica, portanto, adiada a vo
tação do dispositivo.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

bição para o Ministério Público. No entanto, lamento
que não atinjamos o quorum necessário no dia de
hoje. TalvElz não exista neste plenário alguém que
tenha sido tão atingido como eu pelas indiscrições
praticadas por membros do Ministério Público, mas
isso não é motivo para que se coloque uma morda
ça no Ministério Público. Erros são cometidos e são
mu~os, mas vamos buscar punir aqueles que erram,
e nao cercear a palavra do Ministério Público, cerce
ar a possibilidade de que o promotor de justiça pos
sa se manifestar a respeito de uma investigação e
que ele arque com as conseqüências quando atingir
a honra e 1:1 intimidade de uma pessoa.

Como já se disse, Sr. Presidente, podemos dis
cordar da palavra de alguém, mas temos que asse
gurar o direito de manifestação, até que responda
por aquilo que faça. Não me parece adequada a for
ma que se quer adotar.

O meu voto, Sr. Presidente, é "não", para que
não haja essa proibição, para que o Ministério Públi
co continue com o seu trabalho. Há excessos, mas,
pelo que tem sido feito pela cidadania, essa institui
ção merece o nosso respeito e o nosso apoio.

Muito obrigado.

A SRA. LUCI CHOINACKI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

A SBA. LUCI CHOINACKI (PT - se. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
quero registrar minha ausência na votação anterior
porque ef~tava acompanhando a articulação nacio
nal do Movimento de Mulheres em frente à Embai
xada norte-americana, onde fomos protestar pela
soberania deste País, contra a interferência dos
americanos no nosso querido Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação. A Mesa vai proclamar o resul
tado da votação:

vamente debatidas em outras oportunidades, o PDT
vai votar "não".

Entendemos que diversas atividades estão
protegidas por sigilo, sem necessidade de isso
constar da Constituição. A obrigação ao sigilo em
tantas outras atividades é descrita nos seus respec~

tivos códigos de ética. Isso deveria acontecer com a
magistratura, com o Ministério Público. Aliás, a legis
lação processual já define as circunstâncias em que
processos estão submetidos a sigilo legal. É desne
cessário, portanto, acrescentar-se ao texto constitu
cional. A nós, do PDT, soa como intimidação. E a
nós, do PDT, parece, sim, uma ofensa ao direito da
cidadania. Por isso, votamos "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PDT
vota "não". Mais algum Líder? Como vota o Partido
Humanista?

O SR. ROBERTO ARGENTA (PHS - RS. Sem
revisão do orador.) - Em obstrução, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Obstru
ção. Muito bem, vamos votar. Peço aos Srs. Deputa
dos que tomem seus lugares a fim de ter início a vo
tação.

Está iniciada a votação.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURV - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURV (Bloco/PTB 
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, na votação anterior, antes que formalizásse
mos o Bloco com o PSDB, apresentamos destaque
a respeito dessa matéria.

Parece-me muito claro o problema que aqui se
evidencia. Como já disse, na manifestação anterior,
não me parece matéria constitucional proibir o juiz e
o promotor de se manifestarem. Já foi votada e
aprovada nesta Casa a chamada Lei da Mordaça,
que caracteriza como crime de abuso de autoridade
a conduta do juiz e do promotor, quando se compor
tarem dessa indevida forma.

Sr. Presidente, entendo que não se deve colo~

car na Constituição esse dispositivo. Levantou~se o
argumento de que, se foi mantida a Lei da Mordaça
para os juízes, deveria ser mantida também para o
Ministério Público. Ora, um erro não justifica o outro.
Cometeu-se um erro, colocando na Constituição
uma proibição dessa natureza para os juízes, mas
não podemos aceitar que se coloque a mesma proi-

VOTARAM:
Sim:
Não:
Abstenções:
Total:

6
95

6
107
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Proposiçlo: PEC Na 96192 .. D~S Na 145 - PT

Inicio VDtaçio : 1510312000 20:29
Fim Votaçio: 1510312000 20:33

Resultado da Votaclo
Sim 6
Nlo 95
Abstençlo 8

Total da Votaçlo 107

Art. 17 1

Total Quorum 108

Obstrução 37

Presidiram a Votação: Michel Temer .. 16:42

Orlentaçlo
PSOBlPTB - Ob8trLIÇio
PMDBJPS11PTN .. Obstrução
PRo .. Obstnaçlo
PT .. Não
PPB .. Obstruçio
PDT-Não
PSBJPCDOS .. Nla
PUPSL - Obetruçio
PPS-Nio
PHS - Obstruçio

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Aleaste Almeida PMDB PMDBlPST/PTN Obstrução

Total Roraima: 1

AMAPÁ
Eduardo Seabra PTB PSDB/PTB Não

Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Não
Jurandil Juarez: PMDB PMDBIPSTIPTN Obstrução

Total Amap6 : 3

PARÁ
Babá PT Não

Josué Bengtson PTB PSDBIPTB Não

Paulo Rocha PT Sim

Valdir Ganzer PT Não

Total Pará: 4



Março de 2000 DUUuO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 16 11117

Partido Bloco Voto
AMAZONAS
Vanessa Grazzlotin PCdoS PSB/PCOOB Não

Total Amazonas; 1

RONDONIA
Euríped~I3.Miranda POT Não

Total RondaRia: 1

ACRE
Ildefonço Cordeiro PFL Obstrução
Marcos Afonso PT Não
Nilson Mourão PT Não

Total Acre: 3

MARANHÃO
José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB Não
Nelva Moreira PDT Não
Pedro Fernandes . PFl Não

Total Maranhão: 3

CEARÁ
Adolfo Marinho PSOB PSDB/PTB Obstrução
Almeida de Jesus PL PLlPSL Não
Antonio Cambraia PSDB PSDB/PTB ObstruçS,o
AntOnio José Mota PMOS PMOB/PSTIPTN Obstrução
Amon Bezerra PSDB PSDB/PTB Obstrução
Chiquinho Feitosa PSDB PSDBIPTB Obstrução
Inácio Arruda PCdoB PSBIPCDOB Não
José Pimentel PT Nao
Léo Alcantara PSDB PSDBlPTB Obstruçao
Raimundo Gomes de Matos PSDB PSDBIPTB Abstenção
Sérgio Novais PSB PSBIPCDOB Nilo
Ubiratan Aguiar PSDB PSDBIPTB Obstrução

Total Ceará: 12

PlAuf
Themístocles Sampaio PMDB PMDBIPSTIPTN Sim
Wellington Dias PT Nêo

Total Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE
Betinho Rosado PFl Obstrução

Total Rio Grande do Norte: 1

PARAfBA
Avenzoar Arruda PT Não

Wilson Braga PFL Sim

Total Paraíba: 2

PERNAMBUCO
Clementino Coelho PPS Não

DjalmaPaes PSB PSB/PCDOB Não

Femando Ferro PT Não

Inocêncio Oliveira PFL Obstruç!o

Luciano Bivar PSL PUPSL Obstruçao
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Partido Bloco Voto

Total Pernambuco: 5

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Obstruçao
Joaquim Brito PT Não
Luiz Dantas PST PMDB/PST/PTN Obstrução
Olavo Calheiros PMDB PMDB/PST/PTN Obstrução
Regis Cavalcante PPS Não

Total Alagoas: 5

SERGIPE
Marcelo Déda PT Não

Total Sergipe: 1

BAHIIA
Coriolano Sales PMDB PMDBIPST/PTN Não
Geraldo SlmOes PT Não
João Almeida psoa PSDB/PTB Obstrução
José Carlos Aleluia PFL Obstrução

Jutahy Junior PSDB PSDBIPTB Sim
Leur Lomanto PFL Obstrução

Manoel Castro PFL Abstenção

Nelson Pellegrino PT Não
Paulo Braga PFL Obstrução

Paulo Magalhães PFL Abstenção
Reg]lnaldo Germano PFL Obstrução

Rolaind Lavigne PFL Obstruçao
Waldir Pires PT Não

Walter Pinheiro PT Não

Total Bahia: 14

MINAS GERAIS
Cabo Júlio PL PUPSL Obstrução

Custódio Mattos PSDa PSDBlPTB Obstrução

Gilmar Machado PT Não

Glycon Terra Pinto PMDB PMDBlPSTIPTN Obstrução

Hélio Costa PMOB PMOBlPST/PTN Abstenção

Joãol Fassarella PT Não

João Magno PT Não

LlnCl)ln Portela PSL PUPSL Não

Maria do Camno Lara PT Não

Odelmo Leao PPB Obstruçao

Paulo Delgado PT Não

Rafael Guerra PSDB PSOB/PTB Obstruçêo

Virgllio Guimarães PT Não

Total Minas Gerais: 13

ESP(RITO SANTO
Feu Rosa PSDB PSDBlPTB Obstrução

JoãCl Coser PT Não

José Carlos Elias PTB PSDB/PTB Obstruçao

Max Mauro PTB PSDBIPTB Não

Total Eapirito santo : 4

RIO DE JANEIRO
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCOOB Não
Antonio Carlos Biscaia PT Nao
Ayrton Xerêz PPS Não

Carlos ~~ntana PT Não

Comélici Ribeiro POT Não

lédio Rosa PMOB PMDB/PST/PTN Obstrução

Jair Bolsonaro PPB Obstrução

Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOS ~'!ão

João Sampaio PDT Não

Luis Eduardo PDT Não
Luiz Sérgio PT Não

Milton Temer PT Não

Miriam Reid PDT Não

Miro Teixeira .PDT Não

Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Não

Rodrigo Maia PTB PSD8/PTB Não

Total Rio de Janeiro: 16

SÃO PAULO
Aldo Rebelo PCdoS PSB/PCDOB Não

AJoizio Mercadante PT Não

Antonio Palocci PT Não

Arlindo Chinaglia PT Não

Arnaldo Faria de Sá PP8 Não

Celso Giglio PTS PSDB/PTB Não

Or. Evilásio PSB PSB/PCDOB Não

Or. Hélio POT Não

Edinho Araújo PPS Não

Eduardo Jorge PT Não

Emerson Kapaz PPS Não

Femando Zuppo PDT Não

Iara Bernardi RT. Não

Jair Meneguelli PT Nao

João Herrmann Neto PPS Não

João Paulo PT Não

José Dirceu PT NAo
José Genoíno PT Na<>
José Machado 'PT Não

José Roberto Batochio PDT Sim

Luiz Antonio Fleury PTB PSDB/PTB Não

Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Não

Michel Temer PMOB PMDB/PST/PTN Art. 17

Moreira Ferreira PFL Obstrução

Paulo Kobayashi PSDB PSDB/PTB Abstenção

Professor Luizinho PT Não

Robson Tuma PFL Não

Rubens Furlan PPS Nao
Salvador Zimbaldi PSDB PSOBJPTB Obstrução

TeIma de Souza PT Não

Zulaiê Cobra PSDB PSDBJPTB Sim

Total São Paulo: 31

DISTRITO FEDERAL
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Partido Bloco Voto
DISTRITO FEDERAL
Alberto Fraga PMDB PMDB/PST/PTN úbstruçao
Geraldo Magela PT Não
Jorge Pinheiro PMDB PMDB/PST/PTN ObstrUção
Ricardo Noronha PMDB PMDB/PST/PTN Não

Total Distrito Federal: 4

GOIÁs
Pedro Wilson PT Não

Total Goiás: 1

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Não

Total Mato Grosso do Sul : 1

PARANÁ
Dr. Rosinha PT Não
Márcio Matos PT Não
Rubens Buen() PPS Não

Total Paraná: 3

SANTA CATARlNA
Carlito Marss PT Não
Fernando Coruja POT Não
Luci Choinacki PT Não

Total Santa Catarina: 3

RIO GRANDE DO SUL
Airton Dipp PDT Não
Alceu Collares: PDT Não

Caio Riela PTS PSDBlPTB Não

Esther Grossi PT Não

Henrique Fontana PT Não

Luiz Mainardi PT Não

Paulo Paim PT Não

Roberto Argenta PHDBS Obstrução

Synval Guazzelli PMDB PMDB/PST/PTN Abstenção

Waldir Schrnidt PMDB PMDB/PST/PTN Obstrução

Waldomíro Fioravante PT Não

Total Rio Grande do Sul; 11
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/PSB/PCdoB

BAHIA

PFL
PCdoB
PFL

Aroldo Cedraz
Haroldo Lima
Reginaldo Germano
Presentes da Bahia: 3

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em face
da evidente falta de quorum, devido à obstrução, a
Presidência, de ofício adia a continuação da votação
da Proposta de Emenda à Constituição nº 96-B/92,
para a sessão deliberativa de amanhã.

v - ENCERRAMENTO

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

COMPARECEM MAIS OS SENHORES:

MINAS GERAIS

Aécio Neves PSDB PSDB/PTB
Danilo de Castro POSB PSOB/PTB
Glycon Terra Pinto PMOB PMOB/PST/PTN
Herculano Anghinetti PPB
Marcos Lima PMOB PMDB/PST/PTN
Presentes de Minas Gerais: 5

PSDB/PTB

Partido

AMAPÁ

Sérgio Barcellos PFL
Presente do Amapá: 1

PARÁ

Renildo Leal PTB
Presente de Pará: 1

Bloco

PSDB/PTB

RIO DE JANEIRO

Carlos Santana PT
Márcio FortHS PSDB
Presentes de Ri,o de Janeiro: 2

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB/PSB/PCdoB
Celso Russomano PPB
Paulo Lima PMDB PMOB/PST/PTN
Presentes de São Paulo: 3

PSDB/PTB

PARANÁ

PSOB PSDB/PTB
PMOB PMOB/PST/PTN
PFL

MATO GROSSO

Wellinton Fagundes PSOB
Presente de Mato Grosso: 1

GOIÁS

PPBRoberto Balestra
Presente de Goiás: 1

Airton RovE~da

Hermes Parcianello
Luciano Pizzatto
Presentes de Paraná: 3

SANTA CATARINA

Pedro Bittencourt PFL
Serafim Veinzon POT
Vicente Caropreso PSDB PSDB/PTB
Presentes de Santa Catarina: 3

PSOB/PTB

PSDB/PTB

ALAGOAS

Marcondes Gadelha PFL
Presente de Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Pedro Corrêa PPB
Presente de Pernambuco: 1

TOCANTINS

Paulo Mourão PSOB
Presente de Tocantins: 1

MARANHÃO

Eliseu Moura PPB
Roberto Rocha PSDB
Presentes de Maranhão: 2

PARAíBA

Augusto Farias PPB
José Thomaz Nonô PFL
Presentes de Alagoas: 2

RIO GRANDE DO SUL

Nelson Proença PMDB PMDB/PST/PTN
Presente de Rio Grande do Sul: 1
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DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES: João Colaço

Total de Ausentes: 2
PMOB PMOB/PST/PTN

Partido Bloco

TOCANTINS

Freire Júnior PMOB PMOB/PST/PTN
Total de Ausente: 1

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

GOIÁS

PSOB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN

MINAS GERAIS

PSOB

PSOB

MATO GROSSO

PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN

RIO DE JANEIRO

PSDB

PFL
PST PMDB/PST/PTN
PFL
PDT

MATO GROSSO DO SUL

PMDBPMDBIPSTIPTN

PMDB PMDB/PST/PTN

SANTA CATARINA

Gervásio Silva PFL
Total de Ausente: 1

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerro
a sessão, designando para amanhã, quinta-feira, dia
16, às 14 horas, a seguinte Ordem do Dia

Lúcia Vânia
Zé Gomes da Rocha
Total de Ausentes: 2

Uno Rossi
Teté Bezerra
Total de Ausentes: 2

Dino Fernandes

Laura Carneiro
Mattos Nascimento

Rubem Medina
Wanderley Martins

Total de Ausentes: 5

Carlos Mosconi

Vittorio Medioli
Total de Ausentes: 2

EspíRITO SANTO

PTB

Flávio Derzi

Waldemir Moka
Total de Ausentes: 2

RIO GRANDE DO SUL

Veda Crusius PSDB PSOB/PTB

Total de Ausente: 1

Magno Malta
Total de ausente: 1

PSOB/PTB
PSOB/PTB

PSB/PCdoB

PIAU(

PFL
PFL

PARÁ

PFL
PSOB
PSOB

ACRE

PFL

CEARÁ

PFL

RONDÔNIA

PFL

MARANHÃO

PFL

PFL

Moroni Torgan

Total de Ausente: 1

Ciro Nogueira
Heráclito Fortes

Total de Ausentes: 2

Cesar Bandeira
Paulo Marinho
Total de Ausentes: 2

Zila Bezerra
Total de Ausente: 1

RI() GRANDE DO NORTE

Laire Rosado PMDB PMDB/PST/PTN
Lavoisier Maia PFL

Ney Lopes PFL

Total de Ausentes: 3

PERNAMBUCO

Eduardo Campos PSB

Oeusdeth Pantoja
Nicias Ribeiro

Zenaldo Coutinho
Total de Ausentes: 3

Oscar Andrade
Total de Auselllte: 1
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ORDEM DO DIA
(ÀS 16 HORAS)

MATÉRIA SOBRE AMESA

I • Requerimento, de comissão, solicitando nos termos
do §3° do art. 35 do Regimento Interno, prorrogação,
por mais 60 dias, dos trabalhos da Comissão
Parlamentar de Inquérito, que investiga a atuação da
Fundação Nacional do indio •FUNAI.

11 - Requerimento, de Comissão, solicitando nos
termos do § 3° do art. 35 do Regimento Intemo.
prorrogação, por mais 60 dias, dos trabalhos da
Comissão Parlamentar de Inquérito. que investiga os
reajustes de preços eafalsificação de medicamentos,
materiais hospitalares einsumos de laboratórios.

.RITO ESPECIAL
(Artigo 191, I, elc art. 202 do Regimento Interno)

Continuação da Votação

1
PROPOSTA DE EMENDA ÀCONSTITUiÇÃO

N° 96-8, DE 1992
(DO SR. HÉLIO BICUDO)

Continuação da votação, em primeiro turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n° 96·A, de 1992,
que introduz modificações na estrutura do Poder
Judiciário; tendo pareceres da Comissão ·de
Constituição e Justiça e de Redação. pela
admissibilidade (Relator: Sr. Luiz Cartos Santos); eda
Comissão Especial, pela aprovaçãQ, com substit~tivo,
desta e das Propostas de Emenda à Constituição nOs

112·Al95, SOOwA/97 e 368·AI96. apensadas; pela
admissibilidade de todas as emendas apresentadas na
Comissão a, no mérito, pela aprovação das de nOs
1195, 2195 e4/95 (apresentadas na legislatura anterior)
edas de nOs 1, 2, 3. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15,
16,18,19,20.21,24,26,27,28,29,31.33,35,36,37.
39, 40, 42, 43, 44 e45; pela rejeição das Propostas de
Emenda à Constituição nOS 127..Al95 e 215-Al95,
apensadas, e das emendas nOs 3/95 (apresentada na
legislatura antertor) e4,6, 17,22,23,25,30,32,34,38
e 41, nos termos do parecer da Relatora. que
apresentou complementação ereformulação parcial de
voto. Apresentaram votos em separado o Deputado
Antônio Ca~os Biscaia e, em conjunto. os Deputados
Marcelo Déda, José Dirceu, Waldir Pires, Nelson
Pellegrino, Antônio Cartas Bíscaia, José Pimentel,
Paulo Rocha e Padre Roque. Foram aprovados os
destaques de nOs 247, 72, 79, 298, 70, 51, 281, 296. '
42, 33, 293, 27, 88, 238, 187, 67, 32, 149, 73 e os
destaques dos relatórios parciais dos DeputadoS Luiz
Antônio Fleury e Renato Vianna; rejeitados os de nOS
297,291,261,23,220,82,155,50,292,295,233,256,
283,221, 1n, 184,286,25,216,219, 162,200,218,
240, 201, 274, 217, 248, 101 e os destaques dos
relatórios parciais dos Deputados José Roberto
Batochio e Ibrahim Abi-Ackel; eprejudicados os de nOS
156,38,40,241,71,83,37,88,154,13,134,112,208,
24, 280 ,212. 213, 211, 113, 210, 34, 78, 111 e 59
(Relatora: SI'" Zulaiê CObra).
Tendo apensadas as PECs nOs: 112..At95, 127..A195,
215-JV95,50~AJ97,368-}V96.
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AVISOS
PROPOSiÇÕES EU FASE DE RECEBIMENTO DE

EMENDAS OU RECURSOS

:.fiêLAçAo DE DEPUTADOS INSCRrros PARA o
GRANDE EXPEDIENTE

Março de 2000 -

16 S-4e1ra 15:00 José Pimentel
15:25 Or. Rosinhe

28 4a.te1ra 15:00 MarIsa Serrano
15:25 Marcos RoIim

22 4a-feira 15:00 José Machado
15:25 Avenzoar Arruda

21 31.feira 15:00 Ricardo Ferraço
15:25 José Dirceu

28 3i -felra 15:00 Félix Mendonça
15:25 Fernando Ferro

·12:55 Lm Rcsi
13:20Lu~_

23 5a"'eira 15:00 Coriolano Sales
15:25 Bispo Rodrigues

27 2'1- feira 15:00 Or. Eviláslo
15:25 Sérgio Reis
15:50 Oscar Andrade
16:15 Osvaldo Reis
16:40 Mauro Benevides
17:05 Regis Cavalcante
17:30 Welllngton Dias
17:55 Carllto Merss
18:20 Waldomlro Fioravante

24 6a-feira 10:00 Lamartine Posella
10:25 Teima de Souza
10:50 Luiz Antonio Fleury
11:15 Pompeo de Mattos
11 :40 Ricardo Noronha
12:05 Professor Luizinho
12:30 Gonzaga Patriota
12:55 Nicias Ribeiro
13:20 Nilton Capixaba

31 e- feira 10:00 Paes Landim
10:25 Raimundo Gomes de Matos
10:50 Gastão Vieira

30 51 feira 15:00 Iberê Ferreira
15:25 Reginaldo Germano

17 e--telra 10:00 Paudemey Avelino
10:25 Miriam Reid
10:50 Darci Coelho
11 :15 Antonio Joaquim Aratljo
11 :40 Casar Bandeira
12:05
12:30 Djalma Paes
12:55 Cartos Dunga
13:20 Mérclo Reinaldo Moreira

20 ~- feira 15:00 B. Sé
15:25 Themfstocles Sampaio
15:50 Henrique Fontana
16:15 Neuton Lima
16:40 José Genorno
17:05 Haroldo Lima
17:30 Vanessa Grazziotin
17:55 Or. Benedito Dias
18:20 Jurandil Juarez

11:15Umem
11:4G LuizF~
12:05 Mtook> Paocci
12:30 I.udCIktd

I· EMENDAS

11· RECURSOS

NO 63100 (COMISSÃO ESPECIAL DA REFORMA DO
REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS). Aprova areforma 00 Regimento Interno
da Câmara dos Deputados.
DECURSO: 18SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-04-00

NO 2.549100 (PODER EXECUTIVO) - Dispõe sobre a
gestão de recursos humanos das Agências
Reguladoras edá outras~cias.
DECURSO: 'fi SESSÃO (prorrWo)
OLTIMA SESSÃO: 21.Q3.00
prazo para tramitação na Câmara dos Oeputados
(art. 64, §1° da Constituição Federnl): 15-04-00

1.2 PROJETO DE RESOLUÇÃO
REABERTURA 00 PRAZO •ATO DA PRESIDtNCIA

1.1. PROJETO DE LEI
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
(Mo da Mesa nO 177/89)



2000 de Março DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS 1 Quinta-feira 16 11125

AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE

EMENDAS OU RECURSOS·

~IiELAÇXo DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE

Março de 2000 -

16 S8·feira 15:00 José Pimentel
15:25 Or. Rosinha

22 4"·feira 15:00 José Machado
15:25 Avenzoar Arruda

28 38 .feira 15:00 Félix Mendonça
15:25 Femando Ferro

21 3a ·feira 15:00 Ricardo Ferraço
15:25 José Dirceu

. 29 4 a-feira 15:00 Marisa Serrano
15:25 Marcos Rolim

12:55 Lho Rossi
13:20 Lu~ Piauhylino

30 5a feira 15:00 Iberê Ferreira
15:25 Reginaldo Germano

23 511·feira 15:00 Coriolano Sales
15:25 Bispo Rodrigues

27 2*· feira 15:00 Or. Evilásio
15:25 Sérgio Reis
15:50 Oscar Andrade
16:15 Osvaldo Reis
16:40 Mauro Benevides
17:05 Regis Cavalcante
17:30 Wellington Dias
17:55 Carlito Merss
18:20 Waldomiro Fioravante

24 6"'·feira 10:00 Lamartine PoseUa
10:25 Teima de Souza
10:50 Luiz Antonio Fleury
11:15 Pompeo dl~ Mattos
11 :40 Ricardo Noronha
12:05 Professor Luizinho
12:30 Gonzaga Patriota
12:55 Nicias Ribeiro
13:20 Nilton Capixaba

31 6 8 feira 10:00 Paes Landim
10:25 Raimundo Gomes de Matos
10:50 Gastão Vieira

20 211
• feira 15:00 B. Sá

15:25 Themfstocles Sampaio
15:50 Henrique Fontana
16:15 Neuton Lima
16:40 José Genolno
17:05 Haroldo Lima
17:30 Vanessa Grazziotin
17:55 Dr. Benedito Dias
18:20 Jurandil Juarez

17 e8 ·feira 10:00 Paudemey Avelino
10:25 Miriam Reid
10:50 Darci Coelho
11:15 Antonio Joaquim Araújo
11 :40 Cesar Bandeira
12:05
12:30 Djalma Paes
12:55 Carlos Dunga
13:20 Márcio Reinaldo Moreira

11:15 MmCintra
11:40 ~iz Fernando
12:05 Antonio Palocci
12:30 Lucl Cholnacki

N° 63/00 (COMISSÃO ESPECIAL DA REFORMA DO
REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS). Aprova areforma do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados,
DECURSO:1aSESSÃO
ULTIMA SESSÃO: 12.04·00

11· RECURSOS

N° 2.549/00 (PODER EXECUTIVO) - Dispõe sobre a
gestão de recursos humanos das Agênc~s

Reguladoras edá outras providências.
DECURSO: 7aSESSÃO (prorrogação)
ÚLTIMA SESSÃO: 21.03-00
Prazo para tramnação na Câmara dos Deputados
(art, 64, ~ 10da ConstRuição Federal): 15-04-00

12 PROJETO DE RESOLUÇÃO
REABERTURA DO PRJ1Z0 •ATO DA PRESIDÊNCIA

1.1. PROJETO DE LEI
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
(Ato da Mesa nO 177/89)

I· EMENDAS
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I - COMiSSÕeS TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 472-D/97

REGULAMENTAÇÃO DE MEDIDAS
PROVISÓRIAS

GRUPO DE TRABALHO
TRANSPOSiÇÃO DO RIO

SÃO FRANCISCO

Local: Plenário 3, Anexo 11
Horário: 10h

PAUTA

AVISO Assuntos Internos

Local: Plenário 11, Anexo II
Horário: 14h30min

COMISSÃO ESPECIAL
SALÁRIO MfNIMO

DE
(10

FASE
EMENDAS

EM
DE

PROPOSiÇÕES
RECEBIMENTO
SESSÓES)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
(Art. 202, § 30)

AUDII!:NCIA PÚBLICA
Último dia: 17.03.00
(Prazo prorrogado por decido do Prealdenm ela
C4ma,. dos Deputados)

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL à Pl"Op(\Sta de
Emenda à Constituição nlÃ' 472-S, de 1997, que 'altera
dispositivos dos arts. 48, 62 e 84 da Constituição
Federal, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT.

ConvidadOll:
MARTUS TAVARES, Ministro do Planeiamento,
Orçamento e Gestão; e
Deputado CARLOS MELLES. Relator da Comissão
Mista de Orçamento.

RELATOR: Deputado EDUARDO PAES.

cp, - MEDICAMENTOS PAUTA N° 02

Local: Plenári() 7, Anexo 11
Horário: 10h

AUDIÊNCIA PÚBLICA
CONVIDADO:
DR. GEORGE ALLEYNE, DIretor da OPAS 
Organização Pai l-Americana de saúde.

11 - COMISSOES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBUCOS E

FISCALIZAÇÃO

REQUERIMENTO do Deputado SÉRGIO MIRANDA que
solicita informações sobre a base legal autorizatlva pam
as despesas previstas nas dotações constantes do
Ministério da Fazenda e Ministério do Planejamento
Orçamento e Gestão, inclulclas no Projeto de Lei
Orçamentária para 2000, e os valores despendidos com
a integralização de cotas em organismos lntemacionais
pelo Banco Central e pelo Tesouro Nacional, no período
de 1989-1999, individualizando as despesas por
entidade e exercício.

PAUTA N° 03

Local: Plenário 02, Anexo 11
Horário: 10h

PAUTA N° 01

A - An6lise do Relatório Apresentado à
seguinte m8térla:

A - Apreciaç60 do Relatório Apresentado à
seguinte matéria: .

Contas do Presidente da República referentes ao
exercrcio de 1997.
RELATOR: Senador EDISON LOBÃO
VOTO: pela aprovaçáo das Contas, na forma do Projeto
de Decreto Legislativo apresentado.

MENSAGEM n~ 344199·CN, Relatório de
Acompanhamento do Plano Plurianual - PPA, relativo ao
exercício de 1998 e à Execução acumulada no perfado
1996 a 1998, submetido ao Congresso Nacional.
RELATOR: Deputado OSVALDO COêLHO
VOTO: Com apreciações e (ecomendações ao
Relatório.

(Encerra-se a sessão à.s 20 horas e 30 minu
tos.)
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DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

Transfira-se ao Plenário a competência para
apreciar o Projeto de Lei nº 4.846/94, nos termos do
art. 24, inciso 11, alínea e do Regimento Interno, de
vendo a CCJR pronunicar-se quanto ao mérito da
Proposição (art. 32, inciso 11I, alínea d do RICO). Pu
blique-se.

Brasília, 15 de março de 2000.- Michel Temer,
Presidente.

ATOS DO PRESIDENTE

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve tornar sem efeito o Ato de 15 de feve
reiro de 2000, publicado no Diário da Câmara dos
Deputados de 16 subseqüente, que exonerou
ADRIANA CATANANTE CARVALHO, ponto nº 13157,
do cargo de Assistente Técnico de Gabinete,
CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do
Partido Democrático Trabalhista.

Câmara dos Deputados, 15 de março de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve tornar sem efeito o Ato de 15 de feve
reiro de 2000, publicado no Diário da Câmara dos
Deputados de 16 subseqüente, que exonerou
TACIANA LOPES DA ROCHA, ponto nº 13151, do
cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
que exerce no Gabinete do Líder do Partido Demo
crático Trabalhista.

Câmara dos Deputados, 15 de março de 2000.
Michel Temer, Presidente.

\

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea, a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho .de .
1990, resolve 'exônerar, -de acordo com o, artigo 35,;
item I, da Lei nº 8.1 f2, de 11 de dezembro de 1990,
ADRIANA CATANANTE CARVALHO, ponto nº 1315,7;
90 c~rgo de Assistente Técni~o de Gabinete,
CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, que exercia no Gabinete do Líder do Partido

Democrático Trabalhista, a partir de 16 de fevereiro
do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 15 de março de 2000.
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do .Alto da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
ALDENORA FERNANDES LIMA, ponto nº 13106, do
cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto O,
CNE-15, do Ouadro de Pessoal da Câr lara dos De
putados, que exerce no Gabinete do Segundo Su
plente dos Secretários.

Câmara dos Deputados, 15 de março de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
ANTÔNIO HENRIQUE ABRAHÃO RIBEIRO, ponto
nº 13159, do cargo de Assistente Técnico de Gabine
te Adjunto D. CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câ
mara dos Deputados, que exercia no Gabinete do Se
gundo Suplente dos Secretários, a partir de 29 de fe~

vereiro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 15 de março de 2000.
Michel Temur, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
MARIA ELlZABETH ROCHA PIRES, ponto nº 13412,
do cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto
O, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, que exerce no Gabinete do Segundo Vi~

ce-Présidente. .

, Câmara dos Deputados, 15 de março de 2000: -
Michel Temer, Presidente. ~ . ,

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º item I, alí-
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nea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve E!XOnerar, de acordo com o art. 35, item
I, da Lei nº 8.112, de 1º de dezembro de 1990,
NILCILENE MACIEL DE ARAÚJO, ponto nQ 12569,
do cargo de Assessor Técnico Adjunto O, CNE-14, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exerce no Gabinete do Segundo Suplente dos Secre
tários.

Câmara dos Deputados, 15 de março de 2000.
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1Q, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o art. 35, item
I, da Lei nQ 8.. 112, de 11 de dezembro de 1990,
TACIANA LOPES DA ROCHA, ponto nº 13151, do
cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
que exercia no Gabinete do Líder do Partido Demo
crático Trabalhista, a partir de 16 de fevereiro do cor
rente ano.

Câmara dos Deputados, 15 de março de 2000.
Michel Temer, Presidente.

°Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nQ 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6~' da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9Q

, item 11,
da Lei nº 8.112, eitada, ANA PAULA LEMOS ARAÚJO
para exercer, no Gabinete do Segundo Vi
ce-Presidente, O> cargo de Assistente Técnico de Ga
binete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, criado pelo art. 1º do Ato da
Mesa nº 165, de 13 de setembro de 1989, combinado
com o parágrafo único do art. 1º do Ato da Mesa nº 1,
de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 15 de março de 2000.
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º item I, aH
nea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item 11,
da Lei nº 8.112, citada, JOSÉ ADROALDO SILVA DE
ALMEIDA para exercer, no Gabinete do Segundo Su-

plente dos Secretários, o cargo de Assistente Técnico
de Gabinete Adjunto O, CNE-15, do Quadro de Pes
soal da Câmara dos Deputados, transformado pelo
art. 3º do Ato da Mesa nº 15, de 26 de maio de 1987,
combinado com o parágrafo único do art. 1º do Ato da
Mesa nº 1, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 15 de março de 2000.
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6Q da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, MAGDA CARNEIRO DE
OLIVEIRA para exercer, no Gabinete do Segundo Su
plente dos Secretários, o cargo de Assistente Técnico
de Gabinete Adjunto O, CNE-15, do Quadro de Pes
soal da Câmara dos Deputados, transformado pelo
artigo 3º do Ato da Mesa nº 15, de 26 de maio de
1987, combinado com o parágrafo único do artigo 1Q

do Ato da Mesa nº 1, de 24 de fevereiro de 1999.
Câmara dos Deputados, 15 de março de 2000.

Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições,

Resolve:

Àvista das conclusões da Comissão de Inqué
rito Administrativo Disciplinar, instituída pela Porta
ria nº 44/2000-0G (Processo nQ 124.567/99-CD) e
nos termos do que dispõe o art. 135 c/c o caput do
art. 137, ambos da Lei nº 8.112/90, aplicar ao
ex-servidor CELSON MACHADO BARBOSA,
ex-ocupante do Cargo em Comissão de Secretário
Parlamentar, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, a penalidade de Conversão da Exonera
ção, ocorrida em 21-8-99, em destituição do cargo em
Corr:ssão, por infração aos inciso 111 e IX do art. 116;
inciso IX do art. 117 e inciso XI/I do art. 132 da citada
lei.

Brasília-DF, 15 de março de 2000. - Deputado
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve designar por acesso, na forma do artigo
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13 da Resolução nQ 21, de 4 de novembro de 1992,
APELES PACHECO, ocupante de cargo da Catego
ria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Téc
nica Legislativa, Padrão 45, ponto nQ 3486, para exer
cer, a partir de 25 de fevereiro do corrente ano, no Ga
binete do Líder do Partido Social Liberal, a função co
missionada de Chefe de Gabinete, FC-Da, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo
Ato da Mesa nQ 34, de 24 de fevereiro de 2000.

Câmara dos Deputados, 15 de março de 2000.
Michel Temer, Presidente.

COMISSÕES

COMISSÃO ESPECIAL

Destinada a proferir parecer ao substitutivo
do Senado Federal a proposta de emenda à cons
tituição nQ 472-0, de 1997, do Senado Federal, que
"Altera dispositivos dos arts. 48, 62 e 84 da Cons
tituição Federal e dá outras providências". (Regu
lamentação de Medidas Provisórias).

Ata da 4!! Reunião, realizada em 15-3-2000

Aos quinze dias do mês de março de dois mil, às
quinze horas e cinco minutos, no Plenário 8, do Anexo
11 da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, reuni
ram-se, ordinariamente, sob a Presidência do Depu
tado Ricardo Izar, os Deputados membros da Comis
são Especial destinada a proferir parecer ao Substitu
tivo do Senado Federal à Proposta de Emenda à
Constituição nQ 472-0, de 1997, do Senado Federal,
que "altera dispositivos dos artigos 48, 62 e 84 da
Constituição Federal e dá outras providências". Com
pareceram os Deputados Afonso Camargo, Almeida
de Jesus, Anivaldo Vale, Antônio Carlos Pannunzio,
Armando Monteiro, Eduardo Seabra, Fernando Gon
çalves, Gerson Peres, João Paulo, José Antônio, José
Machado, José Pimentel, Mauro Benevides, Nelson
Meurer, Osmar Serraglio, Ricardo Ferraço, Ricardo
Izar, Roberto Brant, Ronaldo Caiado, Sílvio Torres e
Vic Pires Franco, titulares; Bonifácio de Andrada,
José Genoíno, Júlio Delgado e Raimundo Colombo,
suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados
Babá, Carlos Dunga, Eber Silva, Fernando Gabeira,
Nelson Otoch, Paes Landim, Paulo Magalhães, Ro
mel Anízio e Veda Crusius. O Senhor Presidente de
clarou aberta a presente reunião. Ata: Dispensada a
leitura da Ata da reunião anterior, foi aprovada sem
restrições. Ordem do Dia: Audiência Pública. Convi
dado: Senador Bernardo Cabral. Em seguida, o Se
nhor Presidente concedeu a palavra ao Senador Ber
nardo Cabral para fazer sua exposição. O palestrante

foi interpelado pelos Deputados José Genoíno, Mau
ro Benevides, Ricardo Ferraço, José Machado, Ro
naldo Caiado e Roberto Brant, Relator. Logo após, o
Senhor Presidente convocou reunião de audiência
pública para o próximo dia 22-3. Nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião às
dezesseis horas e vinte minutos. O inteiro teor da reu
nião foi gravado e as notas taquigráficas, após deco
dificadas, farão parte integrante desta Ata. E, para
constar, eu, Mario Drausio Coutinho, Secretário, la
vrei a presentl3 Ata, que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publica
ção no Diário da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
- Srs. Deputados, declaro abertos os trabalhos da
Quarta Reunião de Audiência Pública da Comissão
Especial destinada a proferir parecer ao substitutivo
à Proposta Ode Emenda à Constituição nº 472-A, de
1997, do Senado Federal, que altera dispositivos
dos arts. 48, 62 e 84 da Constituição Federal e dá
outras providências.

Queremos, inicialmente, agradecer a presença
ao Senador Bernardo Cabral, Relator da Constituinte,
e também de alguns companheiros Constituintes. Sa
bemos que V. Exª tinha outros compromissos, mas fez
questão de aqui comparecer, para iniciar as audiênci
as públicas da nossa Comissão.

Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião
anterior.

Aqueles que forem favoráveis permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

Aprovada.
Inicialmente, vamos ouvir o Senador Bernardo

Cabral. Posteriormente, os Deputados que quiserem
fazer as perguntas poderão se inscrever. Na realida
de, vamos comentar a origem das medidas provisóri
as e as modificações que poderão ocorrer. Ninguém
melhor do que o Relator da Constituinte para abordar
este tema.

O SR. SENADOR BERNARDO CABRAL - Ca
ros colegas Parlamentares, especialmente da Comis
são Especial destinada a proferir parecer ao substitu
tivo do Senado, eminente Deputado Ricardo Izar, que
foi Constituinte comigo, Primeiro-Vice-Presidente,
Deputado Anivaldo Vale, Segundo-Vice-Presidente,
Deputado João Paulo, Terceiro-Vice-Presidente, De
putado Nelson Meurer, e Relator, Deputado Roberto
Brant.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Gostaria de iembrar que quem sugeriu o nome de V.
Ex!! foi o Deputado Mauro Benevides.
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o SR. SENADOR BERNARDO CABRAL - Eu
já vou referir-me a isso.

Em especial, quero fazer um registro sobre três
eminentes companheiros que foram Constituintes co
migo. O primeiro, Senador Mauro Benevides, que foi o
Primeiro-Vice··Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte e em várias oportunidades substituía o
saudoso Ulysses Guimarães na Presidência. Tive
mos horas e horas de reuniões. Para quem não sabe,
o Senador Mauro Benevides é Mauro Cabral Benevi
des. E tenho orgulho de ser primo de S. Exª Talvez
pela relação de parentesco e de amizade ele tenha
lembrado o meu nome. O Deputado Bonifácio de
Andrada, que também foi Constituinte conosco, e o
Deputado Gerson Peres, que ainda agora estava por
aqui e, num determinado instante, quando o Centrão
tentou alijar-me da Relataria, S. Ex" insurgiu-se con
trariamente, e eu, que era Relator da Comissão de
Sistematização, acabei sendo, por esta obra de pro
testo, o Relator-Geral da Assembléia Nacional Cons
tituinte.

Dito isso, gostaria de fazer um ligeiro histórico
do motivo da medida provisória no texto constitucio
nal. Para os que não conviveram, devo dizer que havia
uma idéia de se fazer uma Comissão de alto nível
para redigir LIma espécie de anteprojeto para a
Assembléia Nacional Constituinte. E o cálculo era de
aproximadamente oitenta Constituintes. Houve um
protesto sob o tema de que existiriam Constituintes
de primeira e de segunda classes. Já tínhamos idéia,
mais ou menos, dos que poderiam funcionar naquela
chamada reunião dos integrantes da primeira e da se
gunda classes. Havia os que tinham sido Presidentes
da Comissão Especial que se reunia no Itamaraty, ha
via Presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil, e
com o protesto éramos 513 Constituintes fez-se uma
divisão matemática que resultava em oito Comissões
Temáticas. Essas oito Comissões Temáticas são exa
tamente o que comporta, na Constituição, a relação
dos títulos. E c:ada uma delas subdividia-se em três
subcomissões. Essas subcomissões apresentavam o
seu relatório à respectiva Comissão Temática, e, por
sua vez, as oito Comissões Temáticas iriam desaguar
numa chamada Comissão de Sistematização.

Os dois maiores partidos eram o PMDB e o PFL.
E nessas oito Comissões Temáticas, entre os dois
partidos ficou acertado que onde coubesse ao PMDB
a Presidência o PFL teria a Relataria. Quando chegou
à Comissão de Sistematização criou-se um impasse,
porque de logo fixamo-nos, os Constituintes, na figura
do saudoso Senador Afonso Arinos. Ele seria. então,

o Presidente da Comissão de Sistematização e era
oriundo do PFL. No PMDB havia uma preferência do
Deputado Ulysses Guimarães pelo hoje Presidente
da República, que era o então Senador Fernando
Henrique Cardoso, Líder do PMDB no Senado. E ha
via um compromisso antes da morte do saudoso Tan
credo Neves pelo hoje Ministro Pimenta da Veiga,
que era Líder do partido na Câmara dos Deputados. E
um terceiro candidato insurgiu-se dizendo que não
era possível que se desse a Relataria de um texto
constitucional a um cidadão que era sociólogo e a um
outro que ainda não tinha muita prática na advocacia.
Esse terceiro que se insurgia já tinha quase trinta
anos de advocacia e era ex-Presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil. É claro que fui eu o insurgente.
Criado esse impasse, o Ulysses, com a inteligência
que Deus lhe havia dado, tentou contemporizar di
zendo: "Bom, então vamos fazer o seguinte: nome
ia-se um Relator-Geral e dois co-Relatores. O Rela
tor-Gerai terá a assistência desses dois co-Relatores
e eu logo o interrompi dizendo que queria ser o Rela~
tor-Geral. E um Deputado fez uma sugestão que era
salomônica para São Paulo e para Minas, mas desas
trosa para nós do Norte e Nordeste. Sugeriu que se
levasse em consideração o número de componentes
de bancada para a escolha. Ora, Minas, naquela altu
ra, tinha 36 Deputados Federais pelo PMDB, São Pa
ulo tinha trinta, e o meu Estado apenas 3. Novo im
passe, quando alguém disse: "Bom, então vou dispu
tar na bancada". E a bancada se reuniu. O Senado
Federal, no primeiro escrutínio, votou maciçamente
no Senador Fernando Henrique Cardoso. Mas nós
empatamos, o Ministro Pimenta da Veiga e eu, e o
Fernando Henrique foi alijado. Aí nós fomos os dois
para o segundo escrutínio. Eu acho que até por inter
ferência do nosso Mauro, do Mário Covas e do Ri
chard. Mário Covas e eu tínhamos sido cassados no
mesmo dia. Tínhamos perdido o mandato de Deputa
do Federal e tido suspensos nossos direitos políticos
por dez anos. Eu tinha sido Vice-Líder do Mário. E
com essa história, derrotados os dois, como eu era
um Deputado Federal cassado e vinha da OAB, não
tinha qualquer compromisso com o Poder Executivo.
Quando essa Relatoria caiu nas minhas mãos, foi
uma desestruturação de todo o plano antes montado.
Nessa Comissão de Sistematização aprovamos o
parlamentarismo, que era um sistema de governo
que eu, desde a época em que fui estudante de Direi
to e acadêmico, vinha defendendo.

Com a aprovação, na Comissão de Sistematiza
ção, criava-se um modelo, a exemplo do italiano, que
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acabava com o decreto-lei. Um verdadeiro estupro
constitucional. Ao criarmos a medida provisória, esta
belecia-se essa conexão imediata com o sistema par
lamentarista de Governo.

Quando foi para o Plenário e chamo a atenção
porque até hoje está por aí, o Governo disparou um
arsenal para derrubar o sistema parlamentarista e
voltar o sistema presidencialista. E nisso, os Ministros
de Estado forçaram: houve Ministros que chamavam
os seus correligionários, outros fizeram trocas por ca
nais de televisão.

O fato é que na hora em que a emenda do presi
dencialismo foi aprovada, o Senador José Fogaça e
eu chamamos um Senador, que era presidencialista,
e um Deputado, que hoje ainda está com mandato,
que eram os líderes da chamada emenda presidenci
alista, e fizemos a seguinte advertência: "Vocês retira
ram o sistema parlamentarista, mas estão deixando o
instituto das medidas provisórias no texto constitucio
nal. Se isso acontecer, a Constituição vai ficar olhan
do para um lado e, com outro olho, para o lado contrá
rio. Vai estabelecer-se um mecanismo de força para o
Presidente da República, que não sabemos onde po
derá finalizar".

A ânsia de servir a quem estava no Poder era
tão grande que o sistema presidencialista foi aprova
do e não se retirou do corpo do texto constitucional as
chamadas medidas provisórias. Mas ainda assim,
ainda que tivessem ficado, se o Governo não tivesse,
como vem tendo, todos eles, sem exceção, a forma
que chamo "absolutamente deslavada" na edição e
reedição de medidas provisórias, até que se poderia
conviver com elas. Por quê?

Na hora em que me pedem para dizer o que o le
gislador quis, digo que essa foi a vontade do legisla
dor. O legislador quis dar um instrumento ao Chefe do
Governo, àquela altura tínhamos o Chefe do Estado e
o Chefe do Governo do sistema parlamentarista, para
que ele pudesse, em caso de relevância e urgência,
adotar medida que tivesse força de lei.

E colocamos a seguinte redação:

Art. 62. Em caso de relevância e ur
gência, o Presidente da República poderá
adotar medidas provisórias, com força de
lei, devendo submetê-Ias de imediat,o ,ao
Congresso Nacional, que, estando.em re
cesso, será convocado extraordinarian:'ente,
para se reunir no prazo de cinco dias.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Por isso
'tem tanta convocação. '

o SR. SENADOR BERNARDO CABRAL - Por
isso mesmo. Mas vamos chegar lá.

Logo em seguida, o parágrafo único do mesmo
artigo diz o seguinte:

Art. 62 .

Parágrafo único. As medidas provisóri
as perderão eficácia, desde a edição, se
não forem convertidas em lei no prazo de
trinta dias...

Essa era a primeira exigência.
A segunda é que:

...a partir de sua publicação, devendo
o Congresso Nacional disciplinar as rela
ções jurídicas delas decorrentes.

Quais eram essas relações jurídicas?
Eventualmente, a medida provisória poderia

não ser convertida em lei, mas o que o Constituinte
quis foi dar apenas trinta dias para a medida provisó
ria.

Aqui não se falava em reedição de medida provi
sória, em nenhum instante. Ainda há pouco citava os
Constituintes que aqui se encontravam e lembro-me
de que o Deputado José Genoíno, na época, votou
contra a medida provisória, se não me falha a memó
ria. Todos nós queríamos que elas, no prazo de trinta
dias, se não convertidas em lei, perdessem a eficácia.
O que aconteceu, quando se reexaminava a possibili
dade de, cinco anos após a promulgação, verificar
quais as arlsstas deviam ser aparadas?

No meio do caminho, alguém entendeu que po
deriam ser reeditadas e chegaram a ter o apoio do
Supremo Tribunal Federal nesse sentido, no que foi
um desrespeito à vontade do legislador, diante da ar
güição de que o' País é ingovernável se o Presidente
da República não tiver possibilidade de reeditá-Ia.
Isso é uma falácia e lhes digo por que.

'O texto' da-Constituição, logo a seguir, diz o se
guinte:

Art. 64 .

§ 1º d Presidente da República poderá
solicitar urgência para apreciação de proje

, --tos de sua iniciativa.

Na' hora em que ele solicita essa urgência, o
parãgraf? seguint? diz:

" § 2~, Se, no caso do parágrafo anterior, a
'C~mara dos beputaélP5 e o Senado Federal
não se manifestarem, cada qual, sucessiva-
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mente, em até quarenta e cinco dias, sobre
a proposição, será esta incluída na ordem
do dia, sobrestando-se a deliberação quanto
aos demais assuntos, para que se ultime a
votação.

Ou seja, o Presidente da República tinha os me
canismos cons1itucionais para dar seqüência a todas
aquelas votações de projeto de lei que interessassem
à solicitação de urgência.

Diz-se que a medida provisória vem sendo utili
zada por causa da ingo'.fernabilidade, porque se es
quece de que foi uma forma oblíqua, senão uma for
ma direta de o Poder Executivo transformar-se no
substituto do Poder Legislativo e acabar fazendo nos
so papel de legislador, o que é um contra-senso, por
que ele é ao mesmo tempo o legislador e o executor.

Vejam, portanto, que o que nós, Constituintes, fi
zemos foi criar um instrumento no caso de relevância
e urgência.

O que se interpreta hoje como caso de relevân
cia e urgência?

É o Presidente da República entender ao seu
bel-prazer, ou os que o assessoram, não sei se corre
ta ou incorretamente, mas na parte legislativa, sim,
editar uma medida provisória em assuntos dos mais
corriqueiros possíveis.

De modo que, quando temos a possibilidade de
dar um basta, ou, pelo menos, fazer um contraponto a
esse exagero do Executivo, não o fazemos. E não adi
anta dizer que o atual Presidente da República, ou fu
turo, ou todos eles, desde a edição das medidas pro
visórias, vem usando as medidas provisórias nas
suas edições e reedições de forma abusiva.

E é claro que quem está na Presidência da Re
pública não vai querer perder um mecanismo com
essa força, que não existe em país algum.

Gostaria de perguntar ao eminente Relator, De
putado Roberto Brant, se no texto aprovado na Câ
mara, que recebi, não há no § 1Q, alínea d, um equívo
co: em vez de direito orçamentário não seria diretrizes
orçamentárias?

O SR. DEPUTADO ROBERTO BRANT - Dire
trizes orçamentárias?

O SR. SENADOR BERNARDO CABRAL - Di
retrizes.

Eu estava verificando o equívoca.

O SR. SENADOR BERNARDO CABRAL - O
que o Senado fe2'? Para criar, de uma vez por todas, a
lógica de impedi!', elencou algumas redações para a
edição de medidas provisórias sobre nacionalidade,

Direito Penal e organização. Estou sendo informado
de que a Presidência da República, ou o Governo,
não está querendo concordar com essa inclusão das
diretrizes orçamentárias, e, se não me engano, o Di
reito Processual Civil. E também, lá adiante, já no §
1Q, b, o Governo foge, dizendo que a medida provisó
ria que implique instituição ou geração de tributos
deve ser trocada a palavra ''tributos'' por "impostos".
Assim, vai fugir da CPMF, das taxas e todas aquelas
medidas de que ele fala. Está querendo pouco!

A medida provisória no sistema parlamentarista
de governo é altamente eficaz, porque o chefe de Go
verno depende do Parlamento. Claro. Se ele decai da
confiança do Parlamento e lhe é apresentada uma
moção de desconfiança, cai a substituição. Assim
como o Presidente da República pode convocar elei~

ções. Cito alguns sistemas em vigor no mundo: a Itá
lia, que saiu completamente arrasada da 2ª Guerra
Mundial, tem o sistema parlamentarista de governo; a
Alemanha tem o sistema parlamentarista de governo;
a Grécia tem o sistema parlamentarista de governo;
uns são presidencialistas, outros são monárquicos;
Portugal está com sistema parlamentarista; Espanha
está com sistema parlamentarista.

Nós, brasileiros, adotamos o vezo de dizer que o
presidencialismo é muito bom para os Estados Uni
dos da América do Norte e que, portanto, serve para o
Brasil. Esquecem-se que lá, quem faz toda programa
ção de governo, na área de tributos, fazenda e econo
mia, é o Federal Reserve Bank, cujo Presidente é ele
ito antes do Presidente dos Estados Unidos e seu
mandato vai até depois. Temos o exemplo, agora, com
OSr. Alan Greenspan, que é quem dita as regras qual
quer que seja o cidadão do Partido Democrata ou do
P&.rtido Republicano que ganhe a Presidência da Re
pública.

Claro que toda a sistemática econômi
co-financeira tem uma linha só, que parte do princípio
de que nenhum dos dois Presidente se afasta. Não é
o que acontece no Brasil, onde o Presidente da Repú
blica muda o Presidente do Banco Central e há outros
fatorer que sabemos que são absolutamente indis
pensáveis que não se registre aqui, porque, se fos
sem dispensáveis, não estaríamos tocando nesta
matéria.

A crítica que se faz à medida provisória, hoje, só
procede parque é instrumento que está sendo utiliza
do pela Presidência da República no sistema presi
dencialista de governo.

Diga mais uma vez que o que o Constituinte, o
chamado Mens Legis, desejava é que fosse editada
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de uma só vez e, se não convertida em lei nos próxi
mos trinta dias a partir da sua edição, ela perderia o
valor. Ou seja, a origem era boa e a sua conclusão
acabou sendo má. Ela padeceu desse vício de ori
gem de estar sendo incluída num texto constitucional
que aplaudiu e aprovou o sistema presidencialista,
quando o que nós queríamos era o sistema parla
mentarista de governo.

Penso, Sr. Presidente, que esta primeira parte é
um pouco histórica, expositiva, mas dei os dados que
me pareceram necessários. Invoco o testemunho de
V. Exas. que foram Constituintes comigo, sobretudo
do eminente então Senador, hoje Deputado e, ama
nhã, Senador novamente, Mauro Benevides, que
acompanhou, lamentavelmente, a força coercitiva
exercitada pelo Governo naquela altura e que foi ver
gonhosamente no sentido de derrubar o sistema par
lamentarista de governo, sem o qual estamos pade
cendo até hoje.

Não tenho dúvidas de afirmar que se o País ti
vesse um sistema parlamentarista de governo esta
ríamos muito melhor. É difícil, num país como o nos
so, um homem englobar a Chefia de Estado e a Che
fia de Governo. Resulta no que estamos vendo: fritura
de Ministros e outros fatores tais, que me dispenso de
comentar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Vamos passar aos debates. Temos a lista de inscri
ções e o primeiro inscrito é o Deputado José Genoino,
que está com a palavra.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, é uma honra e um prazer termos aqui o Rela
tor da Constituinte debatendo este assunto. É interes
sante - o Relator deve conhecer, porque estávamos
elaborando aquele processo em uma ampla negocia
ção - que em vários momentos do relatório da edição
de medida provisória, desde o decreto até a redação
final, esse foi um assunto muito polêmico.

Meu primeiro questionamento é no seguinte
sentido: mesmo considerando que vivêssemos em
um regime parlamentarista, a edição sucessiva de
medidas provisórias, com as reedições e cada reedi
ção com uma modificação, que foi o dispositivo en
contrado para não transparecer a palavra reedição,
se isso não significaria uma usurpação do Poder Le
gislativo, porque, mesmo no parlamentarismo, em
que o Poder Executivo nasce do Parlamento, ele se
separa, em seguida; nasce, mas se separa. Quando o
Executivo, mesmo no caso do parlamentarismo, edità
as medidas provisórias sem votação e, na seqüência
em que elas têm sido reeditadas, acredito que se fere,

o princípio democrático da interdependência e auto
nomia dos Poderes.

No caso, estimulei-me, Senador Bernardo Ca
bral, para fazer esta intervenção, porque, diante do
eixo da sua intervenção, entendo que o projeto em co
mum acordo de Câmara e Senado era moderadíssi
mo. A intenção do legislador Constituinte era de trinta
dias, em relevância e urgência. O projeto das duas
Casas fala em sessenta mais sessenta, o que resulta
em uma prorrogação de 120 dias. O conceito de pror
rogação é mais coerente com o espírito do legislador"
porque a prorrogação impede de introduzir-E's maté...
ria nova quando vence o prazo de validade da medida
provisória.

Vejam bem que estamos indo para 120 dias,
que são sessenta mais sessenta. Então, nós esta
mos, na emenda constitucional, dando uma flexibili
dade.

Há três saídas para esse problema, quando se
trata da limitação material: ou nós fazemos a limitação
material corno está na Constituição, o que não deu
certo, porque nenhum poder se autolimita por si só,
tem de ser limitado por outro, não deu certo, ou faz a
limitação pela afirmação. Foi muito difícil fazer a limi
tação pela afirmação - só pode ter medida provisória
sob tais e tais assuntos.

Estamos dJante de um terceiro caminho, que é a
limitação pelas redações. As idéias que o Governo
quer introduzir no projeto do Senado, sinceramente, é
melhor deixar como está. Se amanhã houver uma ou
tra situação, pode-se ter uma limitação. A ampliação
para Direito Processual, diretrizes orçamentárias, e,
principalmente, para limitação via medida provisória,
regulamentação da medida provisória e emenda
constitucional, estamos praticamente alterando o
conceito qUI:! V. Exa. observou de trinta dias com ur
gência e relevância, que é o espírito do Constituinte
legislador dI:! 1988. Estamos ampliando enormemen
te a possibilidade e o leque das medidas provisórias.

Estou falando isso porque esta Comissão sabe
que tenho u'ma posição favorável a promulgar um te>Ç~

to semelhante na Câmara e Senado. Penso que ele é
moderadíssimo - não cria ingovernabilidade, não
amarra o Presidente da República, dá condições "de
governabilidade. Por outro lado, penso que tem de ha
ver uma r€'sponsabilidade do Congresso. Entendô'
que a regulamentação da m'edida provisória feita pelo
então Deputado Nelson Jobim,' hoje Presidente do
Supremo Tribunal Federal, que é a Resolução nQ 1 do
Congresso Nacional, piorou muito essa questão,pQr~,

que criou a figura da reedição dos prazos.
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Temo que, ao votarmos essa emenda constituci
onal, se não tivermos muito cuidado, pioraremos o
que está na Constituição hoje. A minha experiência
com leis diz que a Resolução nº 1, que regulamentou
a reedição e votação da medida provisória, piorou a
situação, porque deu um estatuto legal a uma verda
deira bagunça jurídica, uma insegurança jurídica.

Quando falo de segurança jurídica não estou me
referindo apenas a um problema de relação do Con
gresso Nacional com o Executivo. Hoje, para cada
medida provisória uma empresa ou o cidadão co
mum, a pessoa física, têm de se reorganizar diante
dela. Uma medida provisória é uma nova lei; tem efei
to legislativo. Tem-se de buscar um novo ordenamen
to em matéria tributária, administrativa, fiscal, etc. Por
isso gostaria de ouvir precisamente a opinião do Se
nador Bernardo Cabral sobre a possibilidade consti
tucional, do ponto de vista de juízo de valor, do texto
que é comum à Câmara e ao Senado, em reJação às
redações materiais, o prazo de sessenta mais ses
senta, e à obrigatoriedade de o Congresso Nacional
deliberar sobre a matéria sob pena de ser punido com
o trancamento ela pauta legislativa.

O SR. SENADOR BERNARDO CABRAL - De
putado José Genoíno, se dependesse de mim, a me
lhor solução sel'ia extirpar por completo esse artigo
da Constituição Federal.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENO{NO - Muito
bem, eu tentei isso, mas perdi.

O SR. SENADOR BERNARDO CABRAL 
Essa seria a caminhada correta, porque, todas as ve
zes em que ouvi falar sobre governabifidade - V. Exa.
ainda não estava presente - citei o art. 64, §§ 1º e 2º,
que dá ao Presidente da República condições de
aprovar os projetos de lei que desejar, no prazo de 45
dias, sobretudo quando dispõe de grande maioria. É
claro que, por sor impossível fazer isso, tanto Oposi
ção quanto Situação estão procurando transigir, cada
um de seu lado, para ver o que fica menos pior.

Isso me lembra de uma história que, se V. Exas.
permitirem, contarei em dois minutos. Cristo estava
olhando para nosso problema de carência de médi
cos e começou a ficar preocupado com a quantidade
de doentes e disse: "Vou lá embaixo dar uma ajuda". E .
veio ao ambulatório de acidentados onde cada um es
tava mais liquidado do 'que o outro, apresentou-se ao
médico, diretor do hospital, que olhou para Ele, reco-'
nheceu-O, mas não sabia de onde, e disse: "Olha, es
t)U aqui como médico para ajudá-lo. Estou vendo
uma série de acidentados, pessoas no corredor...". E
disse: uÉ pra já". O diretor ficou amabilíssimo em to-

das as circunstâncias, chamou a enfermeira e disse:
"Olha, esse é o nosso novo médico. Comece logo o
atendimento". E entrou um cidadão com a cabeça
pendente nas duas muletas, sem condições de se le
vantar para saber quem era o médico. E, ao primeiro
impacto da voz, o médico disse: "Levante a cabeça!"
Ele respondeu: "Eu não posso. Há muitos anos que
estou com ela...". "Levante!" E a voz era tão inflexiva
que ele levantou e olhou aqueles olhos firmes em
cima dele, dizendo: "Agora jogue a muleta do lado di
reito". "Eu não posso fazer isso", E durante uns quin
ze minutos, com a ordem, ele começou a largar a mu
leta, depois largou a muleta do lado esquerdo, e
olhou. E Jesus, então, à distância, disse: "Agora ca
minhe aqui". Ele disse: "Eu não posso". "Caminhe!" E
ele deu uns três passos, voltou, olhou, e não sabia o
que fazer. E Ele disse: "Agora vá embora para sua
casa". O cidadão saiu pela porta e o primeiro que ali
estava disse: "Que tal este médico? Ele é bom?" E ele
respondeu: "Olha, não mediu a minha pressão, não
fez exame de ausculta, não pediu exame de sangue,
mandou-me embora para casa e ainda ficou com as
minhas muletas!" (Risos.)

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENO{NO - Precisa
mos de um médico desses no Congresso. (Inaudível.)

O SR. SENADOR BERNARDO CABRAL 
Estamos precisando de alguém que faça tudo isso,
porque, se não for por um milagre, não tem como fa
zê-Ia. A realidade é que estamos padecendo de um
vício de origem e procurando paliativos para que a si
tuação não se tenha o pior.

Agora, não sei até quando isso vai se arrastar,
para que a restrição fique para o próximo Presidente.
Se não corrermos com isso aqui... E tanto a Câmara
como o Senado estão sendo criteriosos, objetivando,
de uma vez por todas, pôr um ponto final nisso tudo.

Deputado José Genoíno, V. Exa. acompanhou o
trabalho todo, que foi insano, difícil e cansativo, mas
pelo menos procuramos indicar caminhos e apontar
soluções. Depois, tudo foi distorcido. A grande realida
de é que o Presidente da República, de acordo com o
texto constitucional, tem condições de dar andamento
aos seus projetos, desde que tenha vontade política e
assim o queira. Mas por que não o faz?

Vamos fazer um pouco mea-culpa para nós.
Sua Excelência edita medida provisória, que, logo
após sua edição, vem para cá. Nós aqui não nos reu- ,
nlmos para tocá-Ia para frente. Então, a medida vai
caindo, Sua Excelência vai reeditando várias vezes. É .
cômodo ao Congresso Nacional não tomar conheci~ .
mento, porque, ainda que não esteja eqüidistante~
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está indiferente a ela. E nessa indiferença quem lucra
é a chefia do Poder Executivo, seja quem for.

Concluo dizendo que o ideal seria que a extir
pássemos, porque o instituto da medida provisória
não pode conviver com um sistema presidencialista
de Governo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Com a palavra o nobre Deputado Mauro Benevides.

O SR. DEPUTADO MAURO BENEVIDES - Sr.
Presidente, Sr. Relator, nobre Senador Bernardo Ca
bral, antes de mais nada, desejo regozijar-me com a
Comissão, que, de forma entusiástica, acolheu nossa
indicação.

V. Exa. inicia este período de audiências públi
cas para melhor nos compenetrarmos da nossa res
ponsabilidade e das decisões em torno dessa maté
ria.

A conclusão finalíssima de sua brilhante exposi
ção, com todas aquelas referências históricas ao pro
cesso de elaboração constitucional, do qual me honra
haver sido partícipe. Não foram poucas as vezes em
que me socorri de suas sábias lições para dirimir al
gumas pendências naquele momento.

V. Exa. fez agora uma observação lapidar: o Pre
sidente deixa de utilizar o instituto das medidas provi
sórias. Vamos concordar, digamos, até com a supres
são do instituto das medidas provisórias no texto da
lei maior brasileira. No Congresso Nacional, estare
mos dispondo de instrumentos ágeis e eficazes que
nos possibilitem atender a demanda da sociedade ou
a própria governabilidade? Estamos assistindo a uma
conspurcação gradual daquilo que é tarefa inerente
ao Congresso Nacional: legislar. A legislação vem
sendo feita pelo Poder Executivo; talvez 80% do que
se faz aqui são apreciação de medidas provisórias,
conseqüentemente ficamos só nisso.

A pergunta que faço a V. Exa., e somente essa,
é se acha, conhecendo as duas Casas, num passado
mais recuado, a Câmara dos Deputados, e agora o
Senado Federal, que teremos condições de enfrentar
a demanda da sociedade com a mecânica legislativa
que possu ímos?

O SR. SENADOR BERNARDO CABRAL - Vou'
recuar um pouco no tempo, Senador Mauro Benevi
des. Primeiro, devo dizer que as minhas luzes foram
muito menores do que as que buscava em torno da
Presidência..

Cheguei a esta Casa ainda não estava com 30
anos de'idade, portanto, conheço muito bem o Parla
mento por dentro para me impressionar com as críti
cas qUé·se fazem a ele por fora. Havia um partido, a

ARENA, e o nosso MDB, que era a Oposição - e era
uma Oposição dura porque vivíamos sempre sob o
cutelo dos atos institucionais para cassação, como
acabou acontecendo com muitos de nós. Mas traba
lhava-se. O Governo tinha de correr, quando editava
seu decreto-lei, porque senão faríamos das tripas co
ração e dávamos trabalho. Lembro-me de que reve
závamos na tribuna. Naquela altura, quando se tem
pouca idade, há a idéia tola de ser um bom orador, so
bretudo entre os que vêm como orador da turma,
como éramos todos nós. Dava a impressão de que
éramos fantásticos. Hoje, com a maturidade, se vê
que não era bem só a oratória, mas a argumentação
que trazíamos pelo que se fazia.

Os Líderes do Governo, sem exceção, quando
estavam no exercício pela titularidade - por exemplo,
Raimundo Padilha, bom orador, quando era substituí
do pelo Geraldo, de Minas - eram obrigados a defen·
der o programa do Governo. Vinham para a tribuna di
zer por que faziam isso. Os líderes políticos hoje, com
raras exceções no Governo, se limitam a fazer esta
tística para ver quem vai votar, onde é que está o mai
or número de votos. O que acontece é que nós parla
mentares, corno políticos brasileiros, hoje somos defi
nidos pelo grande público, salvo raras exceções, ho
mens muito mais voltados para suas ambições pes
soais do que para os interesses coletivos. Isso acaba
tendo, evidentemente, sua razão de ser. Nossa omis
são gera isso. E V. Exa. tem razão. Não acredito. Parti
cipo da tese de que vai ser muito difícil, porque houve
uma acomodação ao longo do tempo causada - sa
bemos por qUl3m - pelo regime de força.

Claro, quando fizemos essa Constituição, estáva
mos saindo do regime de excepcionalidade institucional
para um reordenamento constitucional. E esse reor
denamento, tamo foi a luta que queríamos fazer que
hoje eu assisto sessões do Congresso e vejo nitida
mente que há companheiros nossos que não sabem
o que estão votando. Esse é um pecado terrível. E por
quê? Porque houve o desinteresse paulatino de se fa
zer da sua função de ir para a tribuna o bom orador e
se fazer ouvido pelos colegas. Claro que discurso não
muda'voto, mas, pelo menos, às vezes, impressiona,
e hoje nós só temos na grande imprensa a notícia do
político quando há um escândalo em torno da gente,
nãei pelas idéias ou por aquilo que se pode defender,
salvã essa ou aquela razão. .

De modo que, pegando um pouco o chiste do,·
nobre Deputado José Genoíno, acrescentando, eu
acho, Senador Mauro Benevides, que realmente é
muito difícil. V. Exa. foi Presidente do Senado, além de,.
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Primeiro Vice-Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte, e sabe que sempre a Câmara foi o eixo
político de tocla a nossa sociedade. Hoje, aos poucos,
o eixo político da Câmara está-se deslocando para o
Senado. Afinal de contas, eu tenho que dizer isso. Eu
pertenci às duas Casas. Eu fui Vice-Líder da Oposi
ção e sei o que me custou ter meu mandato cassado,
ter dez anos de direitos políticos suspensos, perdido
o meu lugar de professor na Faculdade de Direito,
que nunca mais recuperei.

De modo que todas essas coisas se somam e
vamos vendo, com o tempo, que as palavras de V.
Exa. são absolutamente corretas. Eu não sei se a
Casa estaria preparada, porque isto também é um
pouco causado pela influência do poder econômico,
que está tomando conta dos assentos legislativos. Eà
medida em que os bons não querem concorrer, os
maus tomam conta. Estamos aqui hoje discutindo um
assunto que seria nosso - é uma usurpação, sem dú
vida nenhuma, já que o poder de legislar é nosso - e
ficamos nesta encruzilhada.

Se não se pode fazer o ideal, que nós gostaría
mos, vamos fazer então o que a realidade está nós in
dicando: minimizar um pouco essa dramática... Co
nheço bem o Deputado Roberto Brant - vou revelar
aqui uma coisa que o velho Ulysses dizia -, éramos
amigos e tínhamos sido Deputados Federais. Eu, mo
cinho, e ele, com trinta anos na minha frente. Quando
eu cheguei aqui depois, Constituinte - os novos eram
ele e o Jobim -, ele dizia: "Tu te lembras daquela reve
lação que tu fostes em 1966? Eles dois agora são re
velação: o Roberto Brant e o Jobim".

Conheço o Roberto e ele, como Relator espero
que não esteja cometendo um equívoco, não se deve
intimidar, tenho certeza, por conta das pressões que
possa receber em torno do que o Governo está que
rendo. Eu acho que, se ele não puder dar o ideal, ele
também não se vai acomodar, nem desertar, nem fu
gir de uma função difícil: relatar um assunto dessa na
tureza.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - E nós
derrotamos o decreto-lei nessa época.

OSR. SENADOR BERNARDO CABRAL·- Nós
derrotamos. Exatamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
O próximo inscrito é o nobre Deputado Ricardo Ferra
ço.

O SR. DEPUTADO RICARDO FERRAÇO - Sr.
Senador Bernardo Cabral, V. Exa., com muito esme
ro, construiu aqui, de maneira muito objetiva, os con
tornos históric:os da Constituinte e o que levou o legis-

lador, àquela época, a inserir na Constituição as me
didas provisórias.

V. Exa., ao longo da sua grande experiência
acadêmica e também de prática parlamentar, acaba
por concluir que o melhor dos caminhos ou o melhor
caminho seria a revogação do art. 62 da Constituição
Federal. E não tendo ambiente político - parece-nos
que não há - temos uma realidade a ser construída,
porque o Congresso precisa continuar justificando
sua existência, sobretudo no campo democrático.

Qual caminho V. Exa. sugere a esta Comissão
para tentar reconstruir o que o legislador lá atrás ten
tou construir e propor ao País?

OSR. SENADOR BERNARDO CABRAL - De
putado Ricardo Ferraço, quando estávamos no Sena
do fazendo essas tratativas, o Senador Josaphat Ma
rinho e eu, amigos de mais de quarenta anos, inquie
távamo-nos, a cada dia que passava, em relação à
problemática da medida provisória. E isto vai exata
mente ao encontro da sua preocupação. Qual seria o
melhor caminho, já que não podemos extirpar do tex
to constitucional este nódulo que não se compõe,
como eu digo, com o sistema presidencialista?

O melhor caminho seria a Oposição e a Situa
ção, Governo e Oposição juntarem as forças. Gover
no, que eu digo, aqui, na Comissão. Sabe que nas Co
missões Técnicas o voto pertence ao Deputado. No
plenário, ele pode dar o voto político, mas se abdicar
da sua condição em uma Comissão Técnica ou em
uma Comissão de Constituição e Justiça e violentar a
sua consciência vai ficar com dificuldade amanhã de
prestar contas a si próprio.

Se o Relator tiver uma boa proposta, se a Oposi
ção... É claro que o verbo transigir no campo jurídico
existe para isso. Cada um cede um pouco. Não po
dendo impor a vontade, cada qual pelo seu lado, a mi
nha sugestão seria esta, que o resultado fosse aquilo
que melhor a Comissão pudesse apresentar, sem
que parecesse uma força majoritária do Governo ou
uma teimosia da Oposição, mas que apontasse um
caminho, indicando uma solução.

A Casa, pela sua Comissão Especial criada
para essa finalidade, quer exatamente isso. Se não
sair assim, vai ser difícil haver uma força moral no ple
nário que sustente a aprovação, inclusive se o Relator
impuser seu ponto de vista a quem no Governo tenha
de forma diferente.

Esta é a sugestão que faço, lembrando-me do
tempo que aqui cheguei, com a ardência da sua ju
ventude, e eu já na minha maturidade com a minha
tranqüilidade.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Com a palavra o nobre Deputado José Machado.

O SR. DEPUTADO JOSÉ MACHADO - Preza
do Presidente, prezado Senador Bernardo Cabral,
que muito nos honra com a sua presença, recebi aqui
uma lição muito-importante, porque, embora como ci
dadão tivesse presenciado - cidadão não, eu exercia
o mandato de Deputado Estadual e acompanhava os
trabalhos da Constituinte, mas não estava sedimenta
do na minha memória a questão que V. Exa. colocou
sobre o parlamentarismo e depois a incongruência da
permanência do texto, já que o que vingou mesmo foi
o presidencialismo.

Concordo plenamente com a posição que V.
Exa. manifestou aqui. Embora não tivesse feito parte
da Comissão Especial que examinou na Câmara
essa emenda constitucional, eu a estudei e a acom
panhei vivamente durante os anos de debate sobre o
tema e até acompanhei seu encaminhamento no ple
nário.

A pergunta do Deputado Ricardo Ferraço me
traz também certa inquietação, porque é preciso res
gatar aqui que o texto aprovado na Câmara foi de
acordo. Então, a Oposição e o Governo já tinham che
gado a um acordo sobre o texto. O texto só foi aprova
do por intermédio de uma emenda aglutinativa nego
ciada, duramente negociada. Houve recuos e conces
sões de todos os lados.

A matéria foLao Senado e lá, para minha surpre
sa, fizeram modificações, o que determinou que vol
tasse à Câmara dos Deputados. Mas mesmo no Se
nado, a matéria praticamente foi votada sob um acor
do.

Então, Senador Bernardo Cabral, estou muito
pessimista. Ainda que eu tenha admiração pelo De
putado Roberto Brant, um dos perfis mais dignos do
Congresso Nacional, e respeito pelos pares, pelo Pre
sidente da Comissão, que está empenhado em fazer
um bom trabalho, não creio que teremos condições
de votar a matéria neste ano. Não acredito nisso. Mas
é um problema muito pessoal, pelo que vi acontecer
durante esses anos, quando acordos sucessivos fo
ram desrespeitados.

Parece-me, Senador Bernardo Cabral, que, na
verdade, tudo isso tem favorecido o status quo. Ou
seja, vai ficar do jeito que está. E do jeito que está é
bom para o Governo, porque ele vai continuar editan
do e reeditando medidas provisórias de acordo com o
que vem fazendo. Não me refiro especificamente a
este Governo, mas a todos, que também vêm fazen
do, como V. Exa. muito bem sublinhou.

Tenho um alinhamento pleno com V. Exa.: consi
dero desnecessário o instituto de medida provisória.
Considero-o desnecessário - repito. A melhor atitude
do Congresso Nacional seria extirpar esse instituto do
texto constitucional. Não creio que seja necessário
para governabilidade, exatamente pelos dispositivos
que V. Exa. também mencionou.

Esse debate está sendo muito elucidativo exata
mente para desnudar e trazer à tona certas coisas
que a sociedade não tinha pleno conhecimento ainda,
ou não assimilou perfeitamente o que estava em jogo.
É um assunto que a população, de um modo geral,
não conseguE! acompannar, porque não é algo que
dói. O efeito elas medidas provisórias são repercus
sões indiretas sobre a cidadania; não é como o salário
mínimo ou o desemprego. É um assunto de difícil tra
tamento e, até certo ponto, muito árido. Porta"1to, só
uma elite tem condições de disputar neste debate ou
na imprensa.

Então, é muito difícil que consigamos vencer
essa etapa. Não creio na possibilidade de um novo
acordo. As exigências que o Governo está fazendo
para um novo acordo são insustentáveis. Do ponto de
vista da Oposição, não há a menor chance desse
acordo. O que fizemos foi conceder, conceder, conce
der, porque queríamos o primeiro parecer do Deputa
do Aloysio Nunes Ferreira, REllator da matéria na Câ
mara dos Deputados. Era o parecer que queríamos
aprovar, que era considerado inadequado para o Go
verno. Foi feita uma flexibilização para acolher novos
pleitos do Governo para que fizéssemos um acordo.

Não creio, prezado Senador Bernardo Cabral,
que possamos ter êxito neste ano. Até porque é um
ano atípico, um ano em que teremos um calendário
muito curto e essa matéria vai render muito ajnd:~.

Com todo esforço que venhamos a fazer, não creio na
possibilidade de se votar isso.

V. Exa. fez uma apreciação a respeito do Parla
mento, em que, talvez, Senador, resida o nó górdio do
que estamos vivendo neste momento. O Parlamer'to
simplesmente abdica do seu poder. Aceita.

Foi feita recentemente uma pesquisa pela Uni
versidade de Campinas revelando que quem produz
iniciativa de lei é o Poder Executivo. Ganha de lavada.
É gritante a forma como o Governo produz legislação,
e nós só vamos homologando o que ele produz. Isso
se soma às medidas provisórias. Estamos vivendo
uma situação absolutamente anormal; não podemos
sustentar isso. É uma agressão com a qual não pode
mos continua.r concordando.
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E, aí, não é questão de ser Oposição ou de ser
Situação, como V. Exa. muito bem disse. Aqui somos
parlamentares, representantes do povo. E, nesse
tema, deveríamos afastar de plano a questão ideoló
gica ou partidária, porque estão em jogo o papel do
Parlamento, a ~()nsolidação democrática, valores que
temos de exaltar aqui de forma suprapartidária. Não
S3 trata de um confronto entre esquerda, direita ou
centro.

Pessoalmente, considero que precisaríamos
pensar numa rel:orma do Parlamento. O Parlamento 
de acordo com a pergunta do Deputado Mauro Bene
vides, que V. Exa. respondeu com muita acuidade, e
com a qual tendo a concordar- está funcionando mal.
Seja porque não estamos cumprindo adequadamen
te nosso papel, seja porque há uma sistemática de
funcionamento no papel das lideranças, sabe-se lá o
que está atrapalhando o Parlamento. Não sei se uma
reforma do Regimento, como a que está em curso, vai
resolver o problema a que estamos aludindo aqui.

Mas, de qualquer modo, o Parlamento precisa
ser alterado profundamente, sob pena de dez ou
quinze Deputados comandarem o processo o tempo
todo, estando boa parte de quinhentos Deputados
sem saber realmente o que está votando.

Também faço autocrítica do nosso trabalho aqui.
Não me refiro à crítica que a mídia faz. A mídia faz
uma crítica totalmente equivocada, como se o plená
rio fosse a única coisa que conta na Câmara dos De
putados. Não concordo. É uma crítica burra da mídia,
não sei se não estuda direito o assunto, não sei qual é
o problema, mas o fato é que não faz uma crítica ade
quada ao Parlamento. Deveria fazer essa crítica que
V. Exa. iniciou neste debate; uma crítica sobre a forma
de funcionar, 'Jrna série de coisas. Não é se trabalha
mos ou não trabalhamos. Nós trabalhamos muito,
mas não estamos trabalhando da forma correta. Esse
é o problema.

São essas as considerações que gostaria de fa
zer. Gostaria qUl~ V. Exa. comentasse, se achar perti
nente, sobre as observações que fiz.

O SR. SENADOR BERNARDO CABRAL - De
putado José Machado, em primeiro lugar, quero agra
decer as referências que faz a minha pessoa e, dentre
elas, o que acabo de abordar.

A sua inquietação hoje é a de todos aqueles que
trabalham no Parlamento, que é o lado distorcido que
a mídia dá ao Parlamento porque se esquece de um
fator primordial: Parlamento fechado; a imprensa vai
ser censurada. É incrível como censuram o Parla
mento - por exemplo, em termos financeiros - dizen-

do que custa caro à Nação, em vez de se pergunta
rem quanto caro não seria à Nação se o Parlamento
não tivesse funcionando. Voltaríamos ao passado,
quando os jornais e também as emissoras de televi
são sofriam a censura aberta, dos poemas que se pu
blicavam nas primeiras páginas dos grandes jornais.
À exceção de um jornal, que acabou sendo empaste
lado (fizeram miséria com ele), a Tribuna da Impren
sa, do Rio de Janeiro, do meu velho e querido amigo
Hélio Fernandes.

E a sua inquietação reside, partindo dessa pre
missa, numa circunstância absolutamente correta. No
começo, V. Exa., Deputado José Machado, disse que
subscreveria tudo aquilo que eu disse. Pois lhe digo a
mesma coísa: também subscrevo suas inquietações.
Não estamos tratando do lado político/ideológico. O
que se quer aqui é a função do Parlamento, e ele está
acima de qualquer ideologia e é a instituição mais au
têntica dos três Poderes. É aqui que ressoam todos
os clamores populares. As angústias vêm desaguar
aqui. O Executivo é ft3chado; o Judiciário não recebe,
mas o eleitor está aqui na porta de cada um a recla
mar, às vezes, coisas que o Deputado, a Deputada ou
o Senador jamais terão condições de atender, porque
não têm caneta nem dispõem do Diário Oficial.

E o Parlamento vai perdendo, a cada dia, seu
grande objetivo, que é sobretudo o de fiscalizar o Exe
cutivo, com ele colaborando em algumas coisas. Mas
traçando seu perfil de atuação - o de representar - já
que recebe uma procuração em função daquilo que
quer o seu mandatário, não daquilo que deseja o que
recebe o mandato. Muitas vezes trocando na sua atu
ação aquilo que não lhe foi dado quando escolhido
para representar seu eleitor. E isso vai num crescen
do.

Sou, talvez, o mais velho de todos aQui, seja
com idade ou no Parlamento. Não diria que falo ex
cathedra, mas pelo menos por uma questão de velhi
ce, já vi muita coisa por aqui.

Vejo ali a minha querida colega, Deputada Zula
iê Cobra e, quando eu era Presidente da Ordem dos
Advogr,dos do Brasil, não diria que tive a coragem,
mas tive a independência de colocar um tema para
ser abordado, e esse tema era o aborto, o que causou
uma revolução no País. As pessoas hoje perderam a
coragem de assumir sua responsabilidade. O proble
ma todo é esse. E não acredito em lideranças que se
afirmam pela omissão, dos que empurram com a bar
riga. E o Parlamento perde sua liderança se omitindo
do seu principal papel.
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De modo, Deputado, que estamos absoluta
mente coincidentes naquilo que V. Exa. expôs e que
também analisei. Quem conhece bem o Parlamento
por dentro não se impressiona com as críticas que
dele se faz porfora. Nesse ponto, a mídia faz um mal a
nós do Parlamento, porque não consegue passar 
não me refiro àquele que faz a reportagem aqui den
tro, porque ele não é o dono da publicação, mas ao
editor-chefe que a mutila ou não vai, ou não interessa
e, às vezes, pode contrariar o dono da empresa jorna
lística, que deve ter esse ou aquele compromisso.
Mas o fato é que focalizam o plenário e, se ele estiver
vazio, é porque o Deputado ou Senador não trabalha.
Tantas vezes ele está numa Comissão, ou fora, ou
participando de uma palestra, ou fazendo uma confe
rência, portanto, exercendo seu múnus, que é alta
mente elogiável. É aquilo que dizia: dos três Poderes,
o Poder Legislativo é o mais autêntico.

Penso que respondi, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

Com a palavra o nobre Deputado Ronaldo Caiado.
O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr.

Presidente, Sr. Relator, Senador Bernardo Cabral,
peço desculpas por ter chegado atrasado, no momen
to em que V. Exa. fazia a explanação sobre esta maté
ria...

O SR. SENADOR BERNARDO CABRAL - De
putado Ronaldo Caiado, quando as pessoas chegam
atrasadas (ininteligível) a providência divina, quando
tardam, vêm a caminho.

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Obri
gado.

Mas quero dizer que V. Exa. diagnosticou, nas
observações e nas respostas que formulou aos nos
sos pares, com muita precisão aquela que era uma in
quietação muito grande de todos nós do Parlamento
hoje: a necessidade do parlamentar ser respeitado na
Casa pela sua capacidade de argumentação, pela fir
meza com que discute as matérias, pela consistência
com que realmente leva a matéria a plenário.

Concordo plenamente com esse quadro diminu
ído que V. Exa. desenhou do Congresso Nacional.
Faz-me até lembrar de quando disseram a Salazar
que ele já estava mandando muito em Portugal e que
tinha de abrir espaço para um processo democrático.
Ele respondeu que, se todos soubessem o quanto é
difícil mandar, passariam a vida toda recebendo or
dens.

Parece-me que essa equipe econômica do Go
verno pensa que, realmente, tem de mandar no Con
gresso Nacional, que é a única cabeça pensante exis-

tente no País e que tudo o que desenha como verda
de esta Casa tem de aprovar. E não temos condições
de alterar nada, porque a máquina, a pressão e os
mecanismos ,existentes hoje, principalmente por meio
do desvio da medida provisória, tiram a característica
principal do Congresso Nacional: a de legislar.

Então, faço coro com V. Exa. em tudr, que disse.
Tenho certeza em relação ao que V. Exa. apresentou
do nosso Relator e do Presidente. Realmente, preci
samos resgatar essa condição. Não podemos mais
ter medo, acovardarmo-nos diante de um processo
que está diminuindo o Parlamentar. Cada vez mais
estamos ficando despreparados para o Parlamento. É
isso que me inquieta a cada dia que passa. Os gran
des debates, os grandes temas, hoje, não são mais
suscitados nesta Casa. Ou eles são apresentados
pelo Executivo, ou não temos como colocá-los na pa
uta. Isso realmente nos inquieta.

Esta oportunidade nos é dada, já que, na Legis
latura anterior, não estive presente. Quero fazer parte
desta Comissão no sentido de discutir a medida provi
sória e poder lutar para que todas as teses apresenta
das por V. Exas. aqui possam realmente dar a esta
Casa e a nós, parlamentares, um espaço maior nas
decisões e na definição do Legislativo.

Muito obrigado, Sr. Senador.
Era o que tinha a dizer.

O SR. SENADOR BERNARDO CABRAL - Sr.
Presidente, posso fazer um minuto de apreciação?

Esse é o meu temor. Veja, V. Exa. é médico. Fui
informado de que, em um determinado tempo, V. Exa.
fez pós-graduação no exterior. Ao seu lado, tem o
Garcia, meu conterrâneo, que é médico e foi Vi
ce-Governador. A mesma forma de expressar o desa
lento já ouvi da parte dele. Isso vai fazendo, a cada dia
que passa, com que as pessoas não queiram retornar
ao Parlamento. E em não retornando gera, como di
zia, a omissão dos bons em disputar o mandato; ter·
mina representando a vitória dos maus.

Desde minha época, 1962, tenho vivência políti
ca - fui Deputado Estadual mais votado na minha ter
ra, fui duas vezes o Deputado Federal mais votado, fui
o Senador mais votado. Tenho uma convivência muito
grande com o que é a vida parlamentar. De lá para cá,
o que vejo é um desalento muito grande. As Casas le·
gislativas vã.o perdendo, a cada época, o valor, o res
peito que tinham. Geralmente, quem está no poder,
que dispõe do cofre, olha e se esquece de uma lição
que me ensinou uma vez um velho vaqueiro, que,
olhando para mim, disse: "Você está vendo ali aquele
touro? Repare como ele não investe contra a cerca".
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Perguntei candidamente: por quê? "Por que o touro
sabe a cerca onde ele mete o chifre. Se for podre, ele
mete".

Se deixarmos que, daqui a pouco, comecem a
investir contra nosso Parlamento, cada dia mais, ele
irá cedendo mais. De concessão em concessão, ele
vai perder. Por isso que eu falava nas figuras do Presi
dente Ricardo Izar e do Roberto Brant na condução
dos trabalhos, junto com seus companheiros, Primei
ro Vice, Segundo Vice, Terceiro Vice, para sair daqui
a idéia de que esta Comissão não funcionou como um
tabelião, para chancelar ou reconhecer a firma dos
que enviaram isso para cá.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Com a palavra o nosso Relator, Deputado Roberto
Brant.

O SR. DE:PUTADO ROBERTO BRANT - Bem,
muito brevemente, apenas para fazer comentários so
bre alguns registros que perpassaram nossa discus
são. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Senador
Bernardo Cabral pelo valioso testemunho sobre as
inspirações que motivaram a criação do instituto da
medida provisória. S. Exa. diz com muita propriedade
que estávamos votando, até determinado momento,
uma organizaç,ão parlamentar do Governo e, para
tanto, havíamos aprovado várias instituições compatí
veis com esse regime, quando, finalmente, na vota
ção decisiva, foi numa mesma tarde de sábado, per
demos o mandato de quatro anos e perdemos o regi
me parlamentarista. Não houve adaptação posterior.

O SR. SENADOR BERNARDO CABRAL - E
nós voltamos (ininteligível) quatro anos.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BRANT - Exata
mente. E no parlamentarismo perdemos ambos.

Como comentário a esse argumento, diria que
concordo com o fato de que a medida provisória é
uma instituição do regime parlamentarista enxertada
no nosso regime presidencialista. Mas o Senador há
de concordar comigo também de que essa j uma ins
tituição que ajuda o Governo, digamos, ajuda a gover
nança, a predominância do Poder Executivo. Mas
também fizemos algumas modificações que visavam
ao Governo pal'lamentarista, que de alguma maneira
são óbices à atuação do Poder Executivo.

Digo isso apenas para registrar que quando me
debruço sobre essa Relatoria, abstraio-me completa
mente do atual Governo Fernando Henrique. Esta
mos numa tarefa típica de criação de instituições ou
de adaptações de instituições. Mesmo porque, do
ponto de vista exclusivamente prático, há um disposi
tivo, já aprovado pela Câmara e pelo Senado, segun-

do o qual todas as medidas provisórias até agora edi
tadas ficam valendo sem necessidade de reedição.
Na verdade, o acervo de medidas provisórias já asse
gura a este Governo plenamente sua capacidade de
ação. E o Governo está num momento da sua evolu
ção e, certamente, seu horizonte não' é o de reforma
legislativa, suponho. Penso muito mais à frente.

Fico preocupado em ter de participar de um pro
cesso de fixação de uma instituição que sirva de
modo permanente aos governos que se sucederão.
Essa preocupação não é teórica, porque as institui
ções não podem ser examinadas in vitro. Elas têm de
ser examinadas dentro do tecido social e econômico
na qual vão inserir-se.

Preocupa-me tremendamente a forma como o
Brasil está organizado politicamente. O Governo atual
conseguiu compor vasta maioria parlamentar, mas é
uma maioria não orgânica. É circunstancial e ad hoc,
porque é composta por quatro ou cinco partidos que
têm inspirações diferentes, etc. Ela é uma feliz con
junção que poderá reeditar-se ou não. Não é estrutu
raI.

O SR. SENADOR BERNARDO CABRAL - É
conjuntural.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BRANT - Hoje,
quando examinamos as pesquisas, vemos que ne
nhum dos candidatos que estão se colocando na
frente dispõe de mais do que 15% dos votos do Parla
mento. O povo brasileiro amanhã não precisa ame
drontar-se diante de uma opção presidencial, em fun
ção de maioria no Congresso.

Mas a verdade é que o Presidente é eleito com
inspiração, motivação e regra eleitoral diferentes da
do Parlamento. Nosso sistema de representação par
lamentar, pelas distorções regionais embutidas na
Constituição, pelo caráter e pelo sistema de proporci
onalidade, que só o Brasil praticamente carrega, pode
conduzir uma maioria manifestada claramente numa
eleição, com Ciro Gomes ou Luiz Inácio Lula da Silva.
Na mesma eleição, vai eleger um Congresso em que
80% são contra aquela opção política. Neste momen
to, eu tremo, porque não vai ser fácil a conciliação e a
composição dos interesses.

Então, vejo a medida provisória numa perspecti
va dessa natureza. Se tivéssemos dois partidos no
Brasil e o Presidente, ao vencer, tivesse já automati
camente sua maioria, como o Presidente do Conse
lho Espanhol, vinte quatro horas depois ele começa
ria a governar, porque teria maioria absoluta e não te
ria de perguntar nada. No Brasil, se ganhar Ciro Go
mes ou mesmo um candidato do PSDB sem aliança,
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ou um do PFL sem aliança, estaremos numa incerte
za.

Por isso há preocupação de preservar alguns
instrumentos que' permitam a este Governo, eleito li
vremente pelo povo, impor as políticas que inspiraram
sua escolha. Temos de ter bastante equilíbrio. Não
sou tão pessimista como o Deputado José Machado,
porque 95% do fundamental não se cogitam modifi
car, ou seja, as medidas provisórias não serão mais
reeditadas, durarão sessenta dias e serão automati
camente prorrogadas por mais sessenta dias, sem
nenhuma alteração. E a partir daí estarão trancadas
as pautas, cessar-se-á o processo parlamentar e te
rão de ser votadas.

A medida prbvisória que sai desse texto, então,
é um projeto de lei com urgência especial com efeitos
imediatos - e efeitos imediatos em termos muito rela
tivos, porque nenhum agente privado privilegiar-se-á
de uma medida provisória se não tiver certeza de que
será aprovada. a fundamental está assegurado ple
namente - a restauração dos poderes do Legislativo
e o fim da competição e da concorrência entre o Po
der Legislativo 'e o Poder Executivo, que hoje detém
esse poder.

O SR. SENADOR BERNARDO CABRAL 
Concorrência desleal!

O SR. DEPUTADO ROBERTO BRANT - Desle
al! Completamente! Portanto, o que discutiremos nes
ta Comissão será algo marginal, serão pequenas al
terações. Podemos perfeitamente chegar a um acor
do construtivo sobre esses temas. Quero apresentar
o relatório para votarmos, após a próxima semana, e
ir a plenário. Se houver acordo, poderá ser votado mu
ito rapidamente. Neste semestre essa emenda consti
tucional já terá sido votada na Câmara dos Deputa
dos e no Senado Federal, porque não há mais descul
pa para adiarmos essa questão. Quem tinha interesse
em que não fosse votada era o Governo, que atual
mente não está oferecendo nenhuma resistência.
Então, cabe a nós tomarmos a dianteira. A liderança é
nossa.

Não protelaremos o processo. Na verdade, essa
medida provisória foi um instrumento, uma instituição
experimental, como, aliás, toda a organização políti
ca, feita em caráter experimental na Constituição de
1988, porque vínhamos de vinte e cinco anos de regi
me autoritário. A democracia anterior, de 1946, tinha
provado ser ineficaz diante do desafio da realidade
br<:!sileira. Portanto, estamos ainda nesse período, do
pomo de vista institucional, de experimentação.
Aprendemos bastante. A medida provisória, agora,

será praticamente extinta. A nova medida provisória
não tem nenhum gene, nenhum cromossomo daque
la com a qual estamos acostumados a conviver.

a GovElrno sabe que depois de 120 dias terá de
negociar com o Parlamento e, se não tiver maioria se
gura antes de editar uma medida provisória, não a
editará o Governo não editará medida provisória para
ser derrotado em 120 dias! Não criará situações jurí
dicas que depois poderão ser totalmente anuladas ou
canceladas!

Há o perigo do trancamento de pauta. Sabemos
que a polêmica não deixa seguir avante a votação, e
teremos a Câmara dos Deputados ou o Senado Fe
deral trancados. Tiraremos isso do Congresso Nacio
nal- que vota, não vota. a trancamento de pauta no
Congresso Nacional não é tão grave, uma vez que o
Congresso só vota veto.

Na verdade, para o Governo é até interessante,
às vezes, o trancamento da pauta, se não está cui
dando do orçamento. Já para a Câmara dos Deputa
dos e o Senado Federal, não. Se se tranca, é o caos
institucional!

Caminhamos muito. a produto final será bom. a
Governo tem sua opinião pela força política que pos
sui. Na verdade estamos cunhando algo para o futuro.
Temos de pensar bastante no futuro. E pensando no
futuro surge a necessidade de equilibrar as coisas.
Devemos deixar de lado a emoção e a paixão e com
frieza servirmos o País. Estamos muito próximos de
fazer isso.

Quanto às críticas ao Congresso Nacional, não
tenho dúvida de que ele nos emascula a todos. So
mos figurantes no plenário da Câmara dos Deputa
dos - ali existem quatro ou cinco líderes que falam, e
falam apenas para cumprir um papel puramente tea
tral nas sessões. a Congresso Nacional está cheio de
pessoas que têm contribuições relevantíssimas em
várias áreas da vida nacional e nenhuma delas tem
oportunidade sequer de se manifestar. a PT, por
exemplo, tem a saudável prática de deixar que os es
pecialistas cheguem ao microfone! Há um ano não
falo ao microfone do plenário porque não tenho aces
so a ele. Teria de pedir pelo amor de Deus ao meu lí
der, o que não farei! Ficamos, então, lá atrás, no vale
dos caídos, dando nosso voto e tentando, no corre
dor, conversar, falar com jornalistas. Estamos atuan
do ad latere(?). Não podemos ir ao núcleo da ques
tão - isso não é Parlamento! Parlamento é lugar de
discussão.

Tenrlo certeza de que o Plenário gostaria de ou
vir a opinião de seus colegas sobre várias matérias
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que por lá passam. Porém, apenas quatro ou cinco
celebridades são ouvidas, que já se eternizam há
quatro, cinco, seis anos. É uma tradição nova que se
implantou nesta Casa não se poder mudar nem o lí
der, nem o quinto secretário da Mesa, todos têm de
ser reeleitos automaticamente. Nesse ponto a debili
tação é terrível. O PT não tem esse pecado. No PT a
liderança fica apenas um ano, dando oportunidade a
todas as pessoas de aparecerem. Aqui, não.

Então, trabalhamos nas Comissões. No entanto,
quando se atinge o Congresso Nacional, não estão
atingindo essa grande massa que não tem sequer
oportunidade de se manifestar. O Regimento Interno
da Câmara dos Deputados é um lixo! É feito para im
pedir a manifestação da opinião. São duas ou três ho
ras de pinga-fogo para as pessoas falarem sobre as
suntos absolutamente irrelevantes e depois duas ho
ras de Ordem do Dia em que ninguém fala nada, vota
sem saber o que está votando. Não sabemos nem o

que nossos colegas pensam a não ser nas Comis
sões que freqüentamos.

Não é só medida provisória que aviltou o papel
do Congresso Nacional. É um esforço muito maior do
que esse! Esse é o ponto de partida. Vamos cumpri-lo
e a partir dessa experiência forçar - quem sabe? 
uma mudança no Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, que faça desta a Casa de todos nós.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Encerrando nossos trabalhos, agradecemos inicial
mente não só a presença ao Senador Bernardo Ca
bral como também a brilhante palestra que proferiu. V.
Exa., além disso tudo, traz grandes e belas recorda
ções da Constituinte. Agradecemos, portanto, em
nome da Comissão, a presença de todos. No dia 22,
quarta-feira, teremos outra audiência pública. Não se
esqueçam de que o prazo de emendas vai até o dia
17 de março, sexta-feira.

Está encerrada a reunião.
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Armando Montelro ............•... PMDB
Carlos Batata ..••...•••.....••.. PSDB
Clementino Coelho .•..••..•...•.• PPS
Dj alma Paes .•.................•. PSB
Eduardo Campos .•..•............. PSB
Fernando Ferro•...•.....••.•••.. PT
Gonzaga Patriota..............•. PSB
Inocêncio Oliveira •..........•.. PFL
João Colaço .......••••••..•.•••. PMDB
Joaquim Francisco ...........•... PFL
Joel de Hollanda •............... PFL
José Chaves ....•..•..•.......•.• PMDB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro ...•......... PFL
Luciano Bivar •••.•••..••••••.••. PSL
Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus •..............•. PSDB
Osvaldo Coelho PFL

Pedro Corrêa .....••.•...•....... PPB
Pedro Eugênio ..•...•....•....... PPS
Ricardo Fiuza •••..•..••.••..•••• PFL
Salatiel Carvalho ....•........•. PMDB
Sérgio Guerra PSDB
Severino Cavalcanti •.•..•....... PPB

Alagoas
Albérico Cordeiro PTB
Augusto Farias •••••.•••.••..•.•• PPB
Helenildo Ribeiro ...••••••.•..•. PSDB
João Caldas .....•....••......... PL
Joaquim Brito .........•......... PT
José Thomaz Nonô •............... PFL
Luiz Dantas ........•............ PST
Olavo Calheiros •••••.••.••..••.. PMDB
Regis Cavalcante •..•..•.••..•... PPS

Sergipe
Adelson Ribeiro .........•.•..... PSC
Augusto Franco ............•.•... PSDB
Cleonâncio Fonseca PPB
Jorge Alberto PMDB
José Teles •••.•..•...••..••.•..• PSDB
Marcelo Déda PT
Pedro Valadares PSB
Sérgio Reis .............•....... PSDB

Bahia
Aroldo Cedraz PFL
Claudio Cajado ..•.....•.•••.••.• PFL
Coriolano Sales PMDB
Eujácio Simões PL
Félix Mendonça PTB
Francistônio Pinto .....••..•..•• PMDB
Geddel Vleira Lima ...•.•........ PMDB
Geraldo Simões •...•.••..•.••.•.. PT
Gerson Gabrielli ••••••.••••••.•• PFL
Haroldo Lima ............•....... PCdoB
Jaime Fernandes ..•.....••....... PFL
Jairo Azi ...............•....... PFL
Jai~o Carneiro PFL
Jaques Wagner •••••.•.•..•.•..•.. PT
João Almeida ..•.....••..•....... PSDB
João Leão .•.....•............... PSDB
Jonival Lucas Junior PFL
Jorge Khoury .........•..•....•.. PFL
José Carlos Aleluia •........•... PFL
José Lourenço ...........•...•... PFL
José Rocha •..........•...•...•.. PFL
José Ronaldo ..•................. PFL
Jutahy Junior PSDB
Leur Lomanto .•......••..•......• PFL
Luiz Moreira .........•.......... PFL
Manoel Castro PFL
Mário Negromonte •••••.•.•••••••. PSDB
Nelson Pellegrino •.....•......•. PT
Nilo Coelho PSDB
Paulo Braga PFL



Paulo Magalhàes PFL
Pedro Iruj o PMDB
Reginaldo Germano •....•.•••..•.• PFL
Roland Lavigne PFL
Saulo Pedrosa PSDB
Ursicino Queiroz ...•..•.••...... PFL
Waldir Pires ......•............. PT
Walter Pinheiro PT
Yvonilton Gonçalves .....•....... PPB

Minas Gerais
Ademir Lucas .............•...... PSDB
Aécio Neves PSDB
Antônio do Valle PMDB
Aracely de Paula PFL
Bonifácio de Andrada PSDB
Cabo Júlio ....•.•••••..•••.••••• PL
Carlos Melles PFL
Carlos Mosconi. PSDB
Cleuber Ca.cneiro .••.....•..••... PFL
Custódio Ma.ttos PSDB
Danilo de Castro PSDB
Edmar MoreLra .....•..•....•..... PPB
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende PFL
Fernando D:.niz PMDB
Gllmar Machado PT
Glycon Terra Pinto ....•......... PMDB
Hélio Costél ......•.•....•.•..... PMDB
Herculano ]~ghinetti.......•.... PPB
Ibrahim Abj-ackel PPB
Jaime Martins PFL
João Fassarella ...........•..... PT
Joào Magalhães PMDB
João Magno .......•........•.•••. PT
José Militào ...•..•......•••••.. PSDB
Júlio Delgêldo PMDB
Lael Varell a .....•.............. PFL
Lincoln Portela PSL
Márcio Relraldo Moreira PPB
Marcos Lima •••............•.•... PMDB
Maria do Carmo Lara ...........•. PT
Maria Elvira ........•........... PMDB
Mário de Oliveira PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Nilmárlo Mlranda PT
OdeImo Leão PPB
Olimpio Pires ..•....•....•.••..• PDT
Osmânio Pere i ra PMDB
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues ..........•... PL
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant ...............•... PFL
Romel Aniziu ......••.•...•...•.. PPB
Romeu Queiroz PSDB
Ronaldo Vasconcellos PFL
Saraiva Felipe PMDB

Sérglo Miranda PCdoB
Silas Brasileiro ...•.•.......... PMDB
Virgílio Guimarães •••••••••••••• PT

I

Vittorio Medioli. PSDB
Walfrido Mares Guia PTB
Zaire Rezende .....•............. PMDB
Zezé Perrella ......•............ PFL

Espírito Santo
Aloízio Santos ..••.••.•...•.•... PSDB
Feu Rosa ....•.•.••.•.......•..•. PSDB
João Coser .........•.....•...... PT
José Carlos Elias PTB
Magno Malta ................•.... PTB
Marcus Vicente PSDB
Max Mauro ..................•..•. PTB
Nilton Baíano .••••.••••••••••••• PPB
Ricardo Ferraço PSDB
Rita Camata ...................•. PMDB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde .........•....... PPB
Aldir Cabral PSDB
Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos P5DB
Almerinda de Carvalho PFL
Antonio Carlos Biscaia PT
Arolde de Ollveira •............. PFL
Ayrton Xerêz ......•............. PPS
Bispo Radrigues ...•............. PL
Carlos Santana •...••......•..... PT
Cornélio Ribeiro PDT
Coronel Garcia .................• PSDB
Dino Fernandes P5DB
Dr. Heleno PSDB
Eber Silva .........•..••..•...•• PDT
Eduardo Paes ...•...•.......•..•. PTB
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves PTB
Francisco Silva PST
rédia Rosa ..•.................•. PMDB
Jair Bolsonaro .....•.•.....•.... PPB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes •.................... PMDB
João Sampaio ,. '" PDT
Jorge Wilson PMDB
José Carlos Coutinho PFL
Laura Carneiro ...•.•.......•.... PFL
Luis Eduardo PDT
Lui z Ribe i ro PSDB
Luiz Sérgio •......•............. PT
Marcia Fortes PSDB
Mattos Nascimento PST
Milton Temer •...••.•.•........•. PT
Miriam Reid PDT
Miro Teixeira ..•...•..••..•...•• PDT
Pastor Valdeci Paiva PSL



Paulo Baltazar PSB
Paulo Feijó ....•..........•..•.. PSDB
Roberto Jefferson .•.•.••.••..••• PTB
Rodrigo Maia ...................• PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Rubem Medina •...... '" PFL
Simão Sessim•.••.....••.•.••...• PPB
Vivaldo Barbosa•..•...••...•.... PDT
Wanderley Martins ••.•.•.•..•.•.• PDT

São Paulo
Alberto Goldman•••.•..•..•.•.... PSDB
Alberto Mourão .................• PMDB
Aldo Rebelo PCdoB
Aloizio Mercadante PT
André Benassi •.•.•.•••.••..••••. PSDB
Angela Guadagnin .•.••..••••••••• PT
Antonio Carlos Pannunzio .......• PSDB
Antonio Kandir •.•....•.•.......• PSDB
Antonio Palocci ••••.•.•...••...• PT
Arlindo Chinaglia ....•.•..••...• PT
Arnaldo Faria de Sá ......•...... PPB
Arnaldo Madeira •••••.••.••.••.•• PSDB
Ary Kara ........•..........•.... PPB
Bispo Wanderval. •..............• PL
Celso Giglio •••••...•••...•.••.• PTB
Celso Russomanno ...............• PPB
Clovis Volpi ••..•...•.••.......• PSDB
Corauci Sobrinho .••.•••••.••.•.• PFL
Cunha Bueno •...•..........•..... PPB
De Velasco .......•.............. PSL
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 Meneguelli ••.•.••.•.•••...• PT
João Herrmann Neto •........•...• PPS
João Paulo ...•......••..•....... PT
Jorge Tadeu Mudalen .....•....... PMDB
José de Abreu •...............••. PTN
José Dirceu PT
José Genoíno •.••••••••••••.••••• PT
José índio .....................• PMDB
José Machado ...................• PT
José Roberto Batochio .••..•••... PDT
Julio Semeghini. ............•... PSDB
Lamartine Posella ..••••.•••..••. PMDB
Luiz Antonio Fleury.•••.••...••. PTB
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 Rossí •..........•....•..... PSDB
Osvaldo Sobrinho ••••••.••...•.•. PSDB
Pedro Henry.......••............ PSDB
Ricarte de Freitas •..•.......... PSDB
Teté Bezerra ......•..•.....•.... PMDB
Welinton Fagundes ••.•...•....... PSDB
Wilson Santos .•...•..•..•..•.... PMDB

Distrito Federal
Aqnelo Queiroz .••••••••••.•...•• PCdoB
Alberto Fraga .....•...........•. PMDB
Geraldo Magela •••••.•••••••..••• PT
Jorge pinheiro ................•. PMDB
Maria Abadia ....•..........•.... PSDB
Paulo Octávio ••.•.••.••..••...•. PFL
Pedro Ce150 ••••••••••••••••••••• PT
Ricardo Noronha ...•••••.•••.•... PMDB

Goiás
Barbosa Neto •...••••••••.•••.... PMDB
Euler Morais ..•...•••..•••.....• PMDB
Geovan Freitas ......•..........• PMDB
Jovair Arantes •••••••••••••.••.• PSDB
Juquinha•........••..•.......... PSDB
Lidia Quinan .....••.......•..... PSDB
Lúcia Vânia ••.•...•••••..••••... PSDB
Luiz Bittencourt ..........•..... PMDB
Nair Xavier Lobo .............•.. PMDB
Norberto Teíxeira ••••••••.••.•.• PMDB
Pedro Canedo •.....•..•.•.•...•.. PSDB
Pedro Chaves ..•......•.......•.. PMDB
Pedro Wil son..••..•..•...•...... PT



Roberto Balestra •......•••.••.•. PPB
Ronaldo Ca:Lado .......•••.•.•.••• PFL
vi lmar Rocha ••••.•••.••••••••••• PFL
Zé Gomes da Rocha •.••....•...... PMDB

~ato Grosso do Sul
Ben-hur Ferreira ..•.•••.•••.•.•. PT
Flávio Derzi ••...•....•.•••••... PMDB
João Grandào ••••••.••.•.•••••... PT
Marçal Fil ho .••••••.•••••••••••• PMDB
Marisa Serrano •••••••••••••••••• PSDB
Nelson Trad ...•..••...•••.••.... PTB
Pedro Pedrossian••.••........•.. PFL
Waldemir Moka ••••••••.•.•.•.•••• PMDB

Paraná
Abelardo Lupion •••••..• _.•..•••. PFL
Affonso Camargo ••••••••••••••••• PFL
Airton Roveda •..•.••.......•.•.• PSDB
Alex Canziani .•••.••.•.••••••.•. PSDB
Chico da Princesa ..•••.••.•.•••• PSDB
Dilceu Sperafico •..••.•.•..•.•.. PPB
Dr. Rosinha ••...••.•............ PT
Flávio Arns ••••••••••••••••••••• PSDB
Gustavo Fruet .•••.•.••...•....•. PMDB
Hermes Parcianello •..•...•....•. PMDB
Iris Simões •.•••••..•••••••..••. PTB
Ivanio Guerr-a ••.•••••••••...••.• 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 MichEüetto •••••.••••••••• PMDB
Nelson MeurE~r••••••••••••••••••• PPB
Odílio Balb~.notti..••....•.•.... PSDB
Oliveira Filho •.•.•.••..•.•.•••• PPB
Osmar Serraçrlio ......•.••.•.•..• PMDB
Padre Roque ...•...••...••.••.•.. PT
Renato Silva ••.•..•••••••••.•••• PSDB
Ricardo Barros ••••••.••••••••••• PPB
Rubens Bueno •..•.••••..•••.••.•. PPS
Santos Filho ••••••••..••••••..•. PFL
Werner Wande:rer ••.•...•••..•.••. PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis ..•... PFL
Carlito Mersd •••••••••••.••••••• PT
Edinho Bez ..••.•.•..•••••..•••.. PMDB
Edison Andrino .••.•.•..••.••.••. PMDB
Fernando Coruj a ..•••••.•.•..•... PDT
Gervásio Silva .••....•••.•.•.... PFL
Hugo Biehl •.....••.•....•.•••.•. PPB
João Matos •••••••••.•••••••••••• PMDB
João Pizzolatti .•••••••. '" ••••. PPB
José Carlos Vieira ..••....•..... PFL
Luci Choinacki .••.•.•.......•... PT

Pedro Bittencourt •.•.•......••.• PFL
Raimundo Colombo •••••.•••.•.•.•• PFL
Rena to Vi anna .•••••••••••••.•••• 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
Henri que Fontana ••.•.••....•.••. PT
Júlio Redecker ..•.••.••.•.••.••• PPB
Luis Carlos Heinze .•...•........ PPB
Luiz Mainardi ••••••••••••••••..• PT
Marcos Rolim..•..••••....••••.•• PT
Mendes Ribeiro Filho •••.•..•.... PMDB
Nelson Marchezan••.••.••••.••.•. PSDB
Nelson Proença ..•..•....•....•.. PMDB
Osvaldo Biolchi .•..•.•..•..•.... PMDB
Paulo José Gouvêa ••••••••••••••• PL
Paulo Paim .••••••••••.•.•••••••• PT
Pompeo de Mattos •............... PDT
Roberto Argenta .•..•....•••...•. PHS
Synval Guazzelli •.•...••.•...•.• PMDB
Telmo Kirst •.......•.•..•..•..•• PPB
Valdeci Oliveira •••••••••••••••• PT
Waldir Schmidt ••••.••••••••••••• PMDB
Waldomiro Fioravante ...••.....•. PT
Yeda Crusius ••.•.•••••.••...••.. PSDB



COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À. CONSTITUiÇÃO N° 96, DE 1992,
QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Bloco PL - psr • PMN - PSO - PSL

João Caldas De Velasco

Proposição: PEC 96/92 Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
1°Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)

PMOB
Armando Abílio Gustavo Fruet
lédio Rosa Nelo Rodolfo
Mendes Ribeiro Filho Osmar Serraglio
Nair Xavier Lobo Zalre Rezende
Renato Vianna 2 vagas
1 vaga

PSDB
André Benassi Feu Rosa
Bonifácio de Anclrada Inaldo Leitão
Jutahy Junior Luiz Piauhylino
Léo Alcântara Marcus Vicente
Vicente Arruda Nelson Otoch
Zulaiê Cobra Zenardo Coutinho

PT
Antonio Carlos Biscaia José Pimentel
José Dirceu Nelson Pellegrino
Marcelo Déda Padre Roque
Waldir Pires Paulo Rocha

PPB
Gerson Peres Arnaldo Faria de Sá
Ibrahim Abi-AckEII Edmar Moreira
Simão Sessim Iberê Ferreira

PTB
Luiz Antonio FlelJry Celso Giglio
Roberto Jefferson Iris Simões

por
José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco PSB • pedoB
José Antonio Agnelo Queiroz

Proposição: PEC 175/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
1° Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2° Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares Suplentes

PFL
Eliseu Resende Betinho Rosado
Jorge Khoury Cleuber Carneiro
Moreira Ferreira Deusdeth Pantoja
Mussa Demes José Carlos Aleluia
Paulo Magalhães Manoel Castro
Pedro Fernandes Pauderney Avelino
Roberto Brant Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado Wilson Braga

PMOB
Alberto Mourão Barbosa Neto
Antônio do Valle Edinho Bez
Armando Monteiro Gastão Vieira
Germano Rigotto José Chaves
José Priante Philemon Rodrigues (PL)
Luiz Bittencourt Waldemir Moka
Paulo Lima 1 vaga

PSOB
Antonio Kandir Alberto Goldman
José Militão Anivaldo Vale
Lúcia Vãnia Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hauly Inaldo Leitão
Mareio Fortes Manoel Salviano
Nilo Coelho Sílvio Torres
Ricardo Ferraço 1 vaga

PT
Antonio Palocci Avenzoar Arruda
Milton Temer Henrique Fontana
Ricardo Berzoini João Fassarella
1 vaga Virgílio Guimarães

PPS
Felter Júnior Eliseu Moura
João Pizzolatti Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio Gerson Peres
Sampaio 06ria (PSDB) 1 vaga

PTS
Félix Mendonça Celso Giglio
Walfrido Mares Guia Eduardo Paes

por
Eurípedes Miranda Enio Bacci
1vaga Fernando Zuppo

Bloco PSB - pedoB
Eduardo Campos Sérgio Miranda

Bloco PL - PST - PMN - PSO - PSL
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Titulares

Átila Lins
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim

PFL

Suplentes

Almerinda de Carvalho
Ivanio Guerra

José Melo
Leur Lomanto
Mauro Fecury

Moroni Torgan
Wilson Braga

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-8
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318·8418

Secretária: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-8
Telefone. 318-7056



Bloco PL • PST - PMN • PSO - PSL
Cabo Júlio Pastor Valdeci Paiva
Secretária: Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com Pariam de Inq , Anexo 11, S/139-B
Telefone:318-7D54

(*)COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Proposição: RCP 1/99 Autor: Moroni Torgan e Outros
Presidente: Magno Malta (PTS)
1° Vice-Presidente: Elcione Sarbalho (PMOS)
2° Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N° 203, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART.

222 [)A CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO-SE O § 2° DO REFEIDO ARTIGO,

QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE EMPRESAS
JORNALíSTICAS E DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS", E À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 455, DE 1997, "QUE DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ART. 222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",
APENSADA ÀQUELA

Bloco PSB - PCdoB

Suplentes

Suplentes

Iris Simões
1 vaga

José Janene
Robéno Araújo (PL)

1 vaga

Eunício Oliveira
5 vagas

Alberto Goldman
Fernando Gabeira (PV)

Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas

Airton Roveda
José Mendonça Bezerra

Lavoisier Maia
Luiz Moreira
Maluly Netto

Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado

PT

PFL

PTB

POT

PPB

PSOB

PMOB

Albénco Cordeiro
José Carlos Martinez

Antonio Joaquim AraÚJO
Oliveira Filho
Wagner Salustiano

Nelva Moreira Agnaldo Muniz (PPS)
Bloco PSB • pedoB

Clementino Coelho (PPS) Jandira Feghali

Bloco PL - PST - PMN - PSO - PSL
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Secretáno: Valdivino Tolentlno Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

Henrique Eduardo Alves
João Pinheiro
Luiz Bittencourt
Nela Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz (PPS)
José Thomaz NonO (PFL)
Luis Eduardo (POT)
Roberto Brant (PFL)
Vittorio Medioli

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Proposição: Autor: Presidente
Presidente: De Velasco (PSL)
1° Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMOB)
2° Vice-Presidente, Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente' Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)

Or Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pmheiro

PFL
Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
José Ronaldo
Santos Filho
Silas Câmara (PTB)
Vic Pires Franco

Titulares

Presidente: Ayrton Xerêz (PPS)
1° Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
2° Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3° Vice-Presidente. Wagner Salustiano (PPB)
Relator. Hennque Eduardo Alves (PMDS)
Titulares

José Antonio

1 vaga

MárcIo Matos
Padre Roque

Renildo Leal

Coronel Garcia
Pedro Canedo

Sérgio Reis

Confúcio Moura
3 vagas

Antônio Jorge (PTB)
Celcita Pinheiro

Elton Rohnelt
Silas Câmara

Jonival Lucas Júnior (PFL)
José Janene

PT

PTS

POT

PPS

PSOB

PMOS

Magno Malta

Celso Russomanno
Nilton Baiano

Paulo Baltazar

Wanderley Martins

Elcione Barbalho
Pompeu de Mattos (POT)
Ricardo Noronha
Waldemir Moka

Uno Rossi
Moroni Torgan (PFL)
Sebastião Madeira

Eber Silva (POT)
Laura Carneim
Reginaldo Germano
Robson Tuma

Antonio Carlos Biscaia
Fernando Ferro

Proposição: PEC 203/95 Autor' LaprovitaVieira e Outros Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira

Aracely de Paula
Ciro Nogueira



José Roberto Batochio Fernando Coruja
Bloco PSB • PCdoS

Pedro Valadares Djalma Paes
Bloco PL • PST • PMN - PSD - PSL

De Velasco Lincoln PorteIa
Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-8
Telefone: 318-8434

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 9, DE 1999, QUE "DISPÕE
SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS

ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL E PELOS
MUNiCípIOS"

Proposição: PLP 9/99 Autor' Poder Executivo
Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
1° Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
2° Vice-Presidente: Osvaldo Blolchi (PMDB)
3° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Bloco PSB - PCdoB
Djalma Paes Pedro Eugênio (PPS)

f31oco PL • PST - PMN - PSD - PSL
Marcos de Jesus (PSDB) Remi Trinta

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/169-8
Telefone: 318·7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CaNTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,

RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Suplentes

Corauci Sobrinho
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
José Carlos Coutinho

Luciano Pizzatto
Paes Landim

1 vaga

PMDB
Gustavo Fruet Albérico Filho
Milton Monti João Colaço
Norberto Teixeira 4 vagas
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
Wilson Santos

PSDB
Anivaldo Vale José de Abreu (PTN)
Helenildo Ribeiro Mana Abadia
João Castelo Paulo Mourão
Max Rosenmann 3 vagas
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

PT
Antonio Palocci Ângela Guadagnin
Dr Rosinha Jair Meneguelli
Fernando Ferro Márcio Matos
Gilmar Machado 1 vaga

PPB
Antonio JoaqUIm Araújo Pastor Amarildo
Enivaldo Ribeiro Robério Araújo (PL)
Nilton Baiano Yvonilton Gonçalves

PTB
Celso Giglio Chico da Princesa (PSDB)
Max Mauro Walfrido Mares Guia

PDT
Alceu Collares Dr. Hélio

PFL

Titulares

Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
2° Vice-PresIdente: Ricardo Berzoini (PT)
3° VIce-Presidente' Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edinho Bez (PMDB)

Jorge Khourf
José Lourenço
Marcondes Gadelha
Pedro Bittencourt
Roberto Brant
Robson Tuma
Rubem Medina

Antônio Jorge (PTB)
JaIme Martins

João Ribeiro
Mauro Fecury

Raimundo Colombo
Raimundo Santos

Vilmar Rocha

3 vagas

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Gilmar Machado
José Genoíno
Paulo Delgado

Virgílio Guimarães

Caio Riela
Walfrido Mares Guia

Dr. Benedito Dias (PPB)
Eduardo Paes (PTB)

Maluly Neto
Pedro Fernandes

Silas Câmara (PTB)

AécIo Neves
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

PT

PDT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinettl
José Unhares

Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Azi
Joel de Hollanda
Paes Landim

Geraldo Magela
João Paulo
Marcelo Déda
Professor Luizinho

Arthur Vlrgilio
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
1 vaga

Albérico Filho
Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Eduardo Paes (PTB)
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo Octávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wilson Braga



POT
Enio Bacci Pompeo de Mattos

Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Bloco PSB - PCdoB
Bloco PL • PST • PMN • PSO - PSL

Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Djalma Paes

Coriolano Sales (PMDB)

Bloco PSB - PCdoB

Max Mauro
Nilton Capixaba

4 vagas

Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

PT

PPB

PTB

PDT

PSDB

José Antonio

Enio Bacci

Antonio Carlos Biscaia
Marcelo Déda
2 vagas

Nelson Marquezelli
1 vaga

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
Philemon Rodrigues (PL)
1 vaga

André Benassí
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Sérgio Miranda

João Grandão
José Pimentel
Luiz Mainardi
Milton Temer

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Euler Morais
Flávio Derzi

Freire Júnior
Milton Monti

Jovalr Arantes
Luiz Carlos Hauly

Nilo Coelho
Xico Graziano

2 vagas

José Carlos Elias
Luiz AntoOlo Fleury

Delfim Netto
Herculano Anghinetti

Márcio Reinaldo Moreira

PT

PPB

PTB

PSDB

PMDB

Djalma Paes

Rodrigo Maia
1 vaga

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoini
Wellíngton Dias

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

Coriolano Sales
Edinho Bez
Nelson Proença
Paulo Lima
Pedro Chaves
SalatieJ Carvalho

Antonio Cambraia
Antonio Kandil'
Danilo de Castro
Manoel Salviano
Veda Crusius
1 vaga

secretário: SilvÍl) Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALíNEA

"E" DO INCISO 11 DO § 50 DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2" Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
3° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton Uma (PFL)

Proposição: RCP 13/95 Autor: Elton Rohnelt e Outros
Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Antonio Feijão (PST)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇÃO DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO fNDIO - FUNAI

Jurandil Juarez
Osvaldo Reis
Teté Bezerra

Suplentes

Badu Picanço
Sebastião Madeira
Zenaldo Coutmho

Dr. Benedito Dias (PPB)
João Ribeiro

José Melo
Luis Barbosa

PFL

PSDB

PMDB

Titulares

Elton Rohnelt
Francisco Garcia
Luciano Castro
Raimundo Santos

Antonio Feijão (PST)
B. Sá
Nicias Ribeiro

Alceste Almeida
Igor Avelino
Jorge Costa

Jorge Wilson

Suplentes

Luiz Moreira
Marcondes Gadelha

Medeiros
Nice Lobão

Raimundo Santos
Robson Tuma

1 vaga

Autor: Senado Federal

PFL
Titulares

PMDB
Albérico Filho

Proposição: PEC: 374/96

Almerinda de Carvalho
AntOnio Jorge (PTB)
Dr. Benedito Dias (PPB)
Gervásio Silva
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Neuton Lima



PDT
Agnaldo Muniz (PPS) Fernando Zuppo

Bloco PSB - pedoB

Bloco PSB - pedoB
Pedro EugêniO (PPS) 1 vaga

Blo(:o PL - PST - PMN - PSD - PSL
Almeida de Jesus Remi Trinta

1 vaga Romel Anizio
PTB

Celso Giglio Renildo Leal
Max Mauro 1 vaga

PDT
Eber Silva Pompeo de Mattos

Dr. Rosinha
Pedro Wilson

Almir Sá
Oliveira Filho

Renildo Leal

PT

PPB

PTB

João Grandão
Padre Roque

Airton Cascavel (PPS)
Yvonilton Gonça!ves

Josué Bengtson

Regis Cavalcante (PPS)
PV

Airton Cascavel (PPS)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAÇÃO)

PFL

Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
1° Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2° Vice-Presidente: Geraldo Simões (pn
3° Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)
Titulares

Vanessa Grazziotin

Autor: Poder Executivo

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"

Presidente: João Castelo (PSDB)
1° Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
2° Vice-Presldent/:!. Iara Bernardi (PT)
3° Vlce-Presldent'a: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)

Secretário: José Mana Aguiar de Castro
local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone' 318-8428 Fax' 318-2140

Proposição: PL 634175

Titulares Suplentes
PFL

AntÔniO Carlos Konder Reis Antônio Geraldo
Ciro Nogueira Cesar Bandeira
Jaime Martins Eduardo Paes (PTB)
José Ronaldo Francisco Garcia
Marcondes Gadelha Pedro Bittencourt
Paulo Magalhães Raimundo Santos
Ricardo Fiuza Werner Wanderer

PMDB
Gustavo Fruet Philemon Rodrigues (PL)
Osmar Serraglio 5 vagas
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzem

PSDB
Alexandre Santos André Benassi
Bonifácio de Andrada Feu Rosa
Helenildo Rtbeim José Militão
Inaldo Leitão Nelson Otoch
João Castelo 2 vagas
Vicente Arruda

PT
Antonio Carlos Bisr.aia Fernando Ferro
Iara Bernardi Geraldo Magela
Marcelo Déda José Pimental
Marcos Rolim Waldir Pires

PPB
Augusto Nardes Celso Russomanno
Edmar Moreira 2 vagas
Wagner Salustiano

PTB
Luiz Antonio Flelury Caio Riela
Roberto Jefferson Fernando Gonçalves

Suplentes

Evandro Mllhomen

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Max Rosenmann
Nilson Pinto

2 vagas

4 vagas

Hermes Parclanello
João Mendes

4 vagas

DarCI Coelho
FranCISco Rodrigues

Jaime Martins
Maluly Netto

Moreira Ferreira
Paulo Mannho

Roland Lavigne

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl

Autor: Nicias Ribeiro e Outros

PT

PPB

PSDB

PMDB

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
local: Serviç~de CPI, Anexo li. Sala 1!i1-B
Telefone: 318-7058

Proposição: PEC 89/95

Ana Catarina
Anfbaf Gomes
Igor Avelino
João Magalhães
José Indio
Norberto Teixeira

Geraldo Simões
Wellington Dias
2 vagas

Cunha Bueno
João Pizzolatti

José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Pedro Bittencourt
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrela
Zila Bezerra

Ademir Lucas
Antonio Feijão (pSn
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Zulaiê Cobra



Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL

Bloco PSB - PCdoB

JOSE' Antonio Aldo Rebelo

POT

JOSE' Roberto Batochlo

Llncoln Portela

PPS
Ayrton Xerêz

Conolano Sales (PMDB)

João Caldas

Airton Cascavel

Adão Pretto
Avenzoar Arruda
Rubens Bueno (PPS)
Valdecí Oliveira

Enlvaldo Ribeiro
Herculano Anguinettl
João Plzzolattl

José Carlos Elias
Josué Bengtson

1 vaga

PT

PPB

PTa

POT

Paulo Rocha
3 vagas

Luiz Carlos Heinze
Nelson Meurer

1 vaga

Nels)rI Marquezelli
1 vaga

Neuton Lima (PFL)

Secretána HelOisa Pedrosa Diniz
Local. Serviço de Comissões EspeCiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone 318-6874 Fax 318-2140

Bloco PSB - pedoB

1 vaga Inácio Arruda

Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL
João Caldas Paulo José Gouvêa

PPS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

E;MENDA À CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Proposição PEC 20/95 Autor. Eduardo Jorge e Outros

PreSidente Rita Camata (PMDB)
1° Vice-Presidente Leur Lomanto (PFL)
2" Vice-Presidente
3° Vice-Presidente Cunha Bueno (PPB)
Relator BOnlfaclo de Andrada (PSDB)

Secretano SilvIo Sousa da Silva
Local Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone 31/:,-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 N° 264, DE

1995, DO SENHOR DEPUTADO DILCEU
SPERAFICO, QUE "ALTERA O INCISO XXIX DO
ART. 7° DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA

UNIFORMIZAR O PRAZO PRESCRICIONAL
PARA AÇÕES TRABALHISTAS", APENSADA.

Proposição, PEC 7/99 Autor Se'lado Federal e Outros

rtesldente Rubens Furlan (PPS)
1" Vice·Presioente Zenaldo Coutinho (PSOB)
2° Vice-Presidente Valdecl Oliveira (PT)
3" Vice-Presidente Herculano Anghlnettl (PPB)
Relatora Ana Catanna (PMDB)

Fernando Gabelra (PV) 1 vaga

Titulares
PFL

Cleuber Carneiro
Expedito JÚnior
Gerson Gabnelli
Ivamo Guerra
LUIz Moreira
Paulo Mannho
Ruoens Furlan

PMOB
A'1<'l Catarina
Igor Aveltno
João Mendes
lamartine Poselia
Sllas BraSllelr:J
lalre Rezende

PSDB
C:~J Rosa
Nelson Otoch
Pedro Henry
Vicente Arruda
lenaldo Cou"mho
Zulafê Cobra

Titulares
Suplentes

PFL

Ciro Nogueira Antônio Carlos Konder Reis

José Carlos Vieira Jaime Martins

Luciano Plzzatto Laura Carneiro

Mauro Fecury Leur Lomanto

Ney Lopes Paes Landim

Raimundo Colombo Paulo Magalhães

Rodngo Mala (PTB) Vllmar Rocha

PMDB
Darcíslo Perondl Darcíslo Perondl
Osmar Serragllo Edison Andnno
Osvaldo BIOlchl Elclone Barbalho

Themístocles Sampaio LUIz Blttencourt
2 vagas Rita Camara

lalre Rezende

PSDB
Luciano Castro (PFL) Adolfo Marinho

Paulo Mourão BOnifácIO de Andrada
Sérgio Reis Carlos Mosconi

3 vagas LUIz Carlos Hauly
Maria Abadia
Paulo Kobayashl

Suplentes

AntôniO Geraldo
Aroldo Cedraz

Cesar Bandeira
Expedito JÚnior

Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro

SérgiO Barcellos

Cezar Schlrmer
Germano Rigotto

4 vagas

Custódio Mattos
Feu Rosa

João Almeida
Mareio Fortes

Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa



PT POT

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

Bloco PL - PST - PMN - PSO - PSL
Bispo Wanderval Paulo José Gouvêa

PV

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N° 9.503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Titulares

Fernando Zuppo

Adauto Pereira
Expedito Júnior

IIdefonço Cordeiro
LUIS Barbosa

Paulo Marinho
2 vagas

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira
3 vagas

PFL

PMOB

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"

Gerson Gabrielli
LavoiSier Maia
Paulo Magalhães
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina
Rubens Furlan

Proposição: PL 4.376/93 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSOB)
1° Vice-PresidentEl:
2° Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Gerson Gabrielli (PFL)
Titulares Suplentes

João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbleri
Osvaldo Biolchi
Waldir Schmidt

Dr. Hélio

Secretária. Edla Calheiro Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone. 318-7062/7061 Fax: 318-2140

Bloco PSB - pedoB
Gonzaga Patriota Evandro Milhomen

Blo(:o PL - PST - PMN - PSO - PSL
Linealn Portela João Caldas

Suplentes

Pedro Valadares

1 vaga

4 vagas

Fernando Gonçalves
Magno Malta

Júlio Redecker
Nelo Rodolfo (PMDB)

1 vaga

Ben·Hur Ferreira (PT)

Autor José Carlos AlelUia

PTB

PPB

POT

Bloco PSB - PCdoB

Duilio Plsaneschi
Eduardo Seabra

Fernando Gabelra

Haroldo Lima

PFL

Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

Proposição: Requerimento

Presidente: Ary Kara (PPB)
1° Vice-Presidente Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2° Vice-Presidente. Pedro Wilson (PT)
3° Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSDB)
Relator: José Carlos AlelUia (PFL)

Neiva Moreira

Adão Pretto
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia
1 vaga

Arlindo Chlnaglia
3 vagas Jair Meneguelil

Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Coronel Garcia

PMOB

PSOB

Aldlr Cabra (PSDB)
José Carlos Vieira

Oscar Andrade

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

1 vaga

Ademir Lucas
Chico da Princesa
Custódio Mattos
.1l")Valr Arantes
Max Rosenmann
1 vaga

PSOB

PT

Anlvaldo Vale
Nelson Otoch

Vicente Caropreso
Yeda Cruslus

2 vagas

4 vagas

Pedro Wilson
Wellington Dias

Ary Kara
1 vaga

Duilio Plsaneschi

PT
Padre Roque

1 vaga

PPB
João Tota

1 vaga

PTB
vaga

Ary Kara
Ibrahlm Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

Duilio Pisaneschl
1 vaga

Fernando Coruja

PPB

PTB

POT

Almir Sá
José Janene

Simão Sesslm

2 vagas

1 vaga



Bloco PSB - PCdoB
Clementino Coelho (PPS) 1 vaga

Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL
Paulo José Gouvêa De Velasco Bloco PL • PST - PMN • PSO· PSL

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa
Rubens BueM

PPS
Pedro Eugênio

Gonzaga Patriota

Ayrton Xerêz

Bloco PSB - PCdoB

PPS

Agnelo Queiroz

Regis Cavalcante

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318..7060 Fax: 318-2140

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone.: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO 7° DO ART. 144 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA
(SEGURANÇA PÚBLICA)

PFL

Presidente: Aldir Cabral (PSDB)
1° Vice-Presidente: Lino Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)

Proposição: PEC 639/99 Autor: José Carlos Aleluia e Outros
Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
1° Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PST)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Alberto Goldman
Canos Batata
Nelson otoch

Sérgio Carvalho
2 vagas

Hermes Parcianello
José (ndio

Osvaldo Reis
3 vagas

Suplentes

Átila Lins
Gervásio Silva

IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra

Pedro Pedrossian
2 vagas

PFL

PSDB

PMOB

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 4, DE 1999,

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PERíODO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA

REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUíDO NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)

Titulares

Affonso Camargo
Darci Coelho
Deusdeth Pantoja
José Rocha
Moreira Ferreira
Paulo Octávio
Roberto Brant

Gessivaldo Isaias
Jorge Alberto
Júlio Delgado
Mattos Nascimento (PST)
Norberto Teixeira
Paulo lima

Augusto Franco
Dr. Helena
João Almeida
Jovair Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

Suplentes

Adauto Ferreira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Autor: Gonzaga Patriota e Outros

PMDB
Alberto Mourão

Mendes Ribeiro Filho
Philemon Rodrigues (PL)

Synval Guazelh
2 vagas

PSDB
Antonio Feijão (PST)

Amon Bezerra
Badu Pícanço

Max Rosenmann
Zenaldo Coutinho

1 vaga
PT

Antonio Carlos Biscala
Carlos Santana

Fernando Marroni
Wellin9ton Dias

PPB
Jair Bolsonaro

2 vagas

PTB
Roberto Jefferson

por
Wanderley Martins

Proposição: PI::C 151/95

Abelardo Lupion
Aldir Cabral (PSDB)
Gervésio Silva
José Thomaz NonO
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

Titulares

Hélio Costa
Jorge Pinheiw
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
Nelo Rodolfo
1 vaga

Coronel Garcia
Lino Rossi
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo FelJó
Zulaiê Cobra

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rohm
Nelson Pellegrino

Euripedes Miranda

Luiz Antonio Fleury

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa



PDr
José Roberto Batochlo Fernando Coruja

Bloco PSB - PCdoB
Dr. Evilásio José Antonio

Fernando Ferro
João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
LUIz Fernando

Celso Glgho

PT

PPB

PTB

4 vagas

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

Vadão Gomes

Josué Bengtson

Alberto Goldman
Mário Negromonte
Paulo Feijó
Romeu Queiroz
Sílvio Torres
1 vaga

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Wellington Dias

Alclone Athayde
AlmIr Sá
Ary Kara

PSOB

PT

PPB

Chico da Princesa
Feu Rosa

Marcia Fortes
Nelson Marchezan

2 vagas

João Coser
Luiz Sérgio

Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

FrancIsco Silva (PST)
Júlio Redecker

Telmo Kirst
Bloco PL - PST - PMN • PSO - PSL

Almeida de Jesus Cabo Júlio Duilio Pisaneschi
PTB

AlbériCO Cordeiro

PPS Olimplo Pires
por

1 vaga

Secretário: Francisco Lopes
Local: Serviço de 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 AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS"

Presidente: João Henrique (PMDB)
1° Vice-Presidente'
2° Vice-Presidente Teima de Souza (PT)
3° Vice-Presidente.
Relator. Eliseu Resende (PFL)

Bloco PL - PST • PMN - PSO • PSL
EUjáclo Simões Almeida de Jesus

PV
Airton Cascavel (PPS) Edinho Araújo (PPS)
Secretária: Lella Machado
Local. Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8431

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 136, DE 1999,
QUE "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 (PMOB)
2° Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
3° Vice-Presidente Herculano Anghinetti (PPB)
Relator. José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

1 vaga
Bloco PSB· pedoB

Jandira Feghali

Regis Cavalcante

Suplentes

Autor: Poder Executivo

Márcio Bittar

Titulares

Proposição' PL 1.615/99

PFL
Affonso Camargo
Aracely de Paula
Ehseu Resende
IIdefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

Aldir Cabral (PSDB)
Átlia Lins

Ciro Nogueira
FrancIsco Rodrigues

João Ribeiro
Luís Barbosa

Raimundo Colombo

José Carlos Aleluia
Leur Lomanto
Luís Barbosa
Medeiros
Mussa Demes
Neuton Lima
Roland Lavlgne

PFL
Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella

Oscar Andrade
Pedro Fernandes
Werner Wanderer

PMOB
Antônio do Valle
DomiCiano Cabral
João Henrique
José, Borba
Pedro Chaves
1 va'ga

Barbosa Neto
Cezar Schlrmer

Darcislo Perondl
~jh)~!o Sá

Phllemon Rodrigues (PLj
Ricardo Izar

Armando Monteiro
Darcislo Perondl
Jorge Alberto
Nelson Proença

IOsmânlo Pereira
Osmar Serraglio

PMDB
Armando Abílio
Confúclo Moura

Salatlel Carvalho
3 vagas



Bloco PL - PST - PMN - PSO - PSL

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson otO(:h
Veda Crusius

PSOB
André Benassi

B. Sá
Fátima Pelaes

Mário Negromonte
Pedro Henry

Ronaldo Cezar Coelho

Alceu Collares

Vanessa Grazziotin

POT

Bloco PSS - PCdoS

Fernando Zuppo

Sérgio Novais

PFL

Fernando c.oruja 1 vaga

Bloco PL • PST - PMN - PSO • PSL
João Caldas Almeida de Jesus

Bloco PSB - PCdoB

Robério Araújo

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBsíDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLICÁVEL AOS TRÊS PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"

Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
10 Vice-Presidente. Jaime Martins (PFL)
20 Vice-Presidente. Fernando Marroni (PD
30 Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PFL)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)

Bispo Wanderval

Titulares Suplentes
PFL

Darci Coelho José Carlos Coutinho
Jaime Martins Mauro Fecury
João Ribeiro Nice Lobão
José Carlos Aleluia Oscar Andrade
José Thomaz NonO Paulo Braga
Luciano Castro Raimundo Colombo
Medeiros Robson Tuma

PMDB
Cezar Schirrner Freire Júnior
Gastão Vieira Marçal Filho
Hélio Costa Osvaldo Reis
Jorge Alberto Philemon Rodrigues (PL)
Jorge Wilson 2 vagas
Ricardo Izar

PSOB
Ademir Lucas Jutahy Júnior
Alexandre Santos Léo AlCântara
Antonio Carlos Pannunzio Lino Rossi
Helenildo RIbeiro Marcus Vicente
Raimundo Gomes de Matos Nicias Ribeiro
VIcente Arruda Saulo Pedrosa

PT
Antonio Carlos Biscaia Henrique Fontana
Fernando Marroni 3 vagas
Geraldo Magela
Marcelo Déda

PPB
Cleonâncio Fonseca Gerson Peres
Hugo Biehl Romel Anfzio
Jonival Lucas Júnior (PFL) Vvonilton Gonçalves

PTB
Celso Giglío Silas Câmara
Walfrido Mares Guia 1 vaga

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de CPI, Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-7063

Suplentes

José Antonio

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro

Ricardo Barros

Dr. Rosinha
Henrique Fontana
Professor Luizinho

1 vaga

Antônio Jorge
Nelson Marquezelli

PT

POT

PT8

PPB

Jandira Feghali

PPS
1 vaga Edinho Araújo
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR OS REAJUSTES

DE PREÇOS E A FALSIFICAÇÃO DE
MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES

E INSUMOS DE LABORATÓRIOS

Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
111 Vice-Presidente: Luiz Bettencourt (PMDB)
211 Vice-Presidente: Geraldo Magela (PT)
311 Vice·Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Ney Lopes (PFL)
Titulares

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro CorrAa

José Ronaldo Almerinda de Carvalho
Neuton Lima Átila Lins
Ney Lopes José Carlos Vieira
Robson Tuma Werner Wanderer

PMOB
Darclsio Perondi Flávío Derzi
Luiz Bitten(:ourt Gustavo Fruet
Salatiel Carvalho João Colaço

PSOB
Carlos Mosconi Max Rosenmann
Nelson Marchezan Raimundo Gomes de Matos
Vicente Caropreso Saulo Pedrosa

PT
Arlindo Chinaglia Márcio Matos
Geraldo Magela Ricardo Berzoini

PPB
Arnaldo Fal~a de Sá Celso Russomanno
José Unhares Eurico Miranda

PTS
lris Simões. Renildo Leal

Arlindo Chinaglia
Geraldo Simões
José Pimentel
Marcelo Déda



Secretário: Erles Janner Costa Gori",
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140

Or Evilásio Jandira Feghali
Bloco PL - PST - PMN - PSO - PSL

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

POT
Euripedes Miranda 1 vaga

Bloco PL - PST - PMN • PSO • PSL
Paulo José Gouvêa Almeida de Jesus

Proposição: PEC 294/95 Autor: SérgiO Barcellos e Outros
Presidente. Iberê Ferreira (PPB)
1° Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
20 Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Olno Fernandes (PSOB)
Relator: Jorge Wilson (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

1 vaga

6 vagas

4 vagas

João Tota
2 vagas

Serafim Venzon

Ciro Nogueira
Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Lima
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado

Nelson Marquezelli

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Saulo Pedrosa
3 vagas

PT

PPS

POT

PTB

PPB

POT

PSOB

PMOB

Wanderley Martins
Bloco PSB - PCdoB

Bloco PSB • pedoB

Emerson Kapaz Ayrton Xerêz
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Salõ. 165-B
Telefone: 318-842B Fax. 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTIf\'ADA A
PROFERln PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART. 54

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" 

BATALHÃO SUEZ

Neiva Moreira

Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga

Atceste Almeida
Carlos Dunga
Edison Andrino
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
Nelo Rodolfo

Coronel Garcia
Dino Fernandes
Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
Rommel Feij6
Sérgio ReIS

Adão Pretto
Carlos Santana
Nilson Mourão
1 vaga

vaga

vaga

Suplentes

José Pimentel
3 vagas Almir Sá

Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçalves

Edmar Moreira 1 vaga
Jair Bolsonaro
Oliveira Filho

Mário Negromonte
Paulo Kobayashi

Sérgio Barros
3 vagas

Abelardo Lupion
Antônio Geraldo

Corauci Sobrinho
Gervásio Silva

Reginaldo Germano
Werner Wanderer

1 vaga

Nelva Moreira

Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez Paulo Baltazar

Jorge Pmheiro
Nair Xavier Lobo

Phllemon Rodrigues (PL)
3 vagas

PT

PFL

PPS

PTB

PPB

PSOB

PMOB

Bloco PSB - PCdoB

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

1 vaga

Márcio Bittar

Presidente. Marcondes Gadelha (PFL)
1° Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
2° Vice-Presidente: Wellington Rocha (PT)
3D Vice-Presidente'
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
Titulares

Aldir Cabral
Ciro Nogueira
José Thomaz Nonô
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Robson Tuma

Coronel Garcia
Uno Rossi
Rafael Guerra
Roberto Rocha
Silvio Torres
1 vaga

Alberto Mourão
João Colaço
João Magalhães
Jorge Tadeu Mudalen
Pinheiro Landim
1 vaga

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Antonio Carlos Biscala
Antonio Palocci
Marcos Rolim
Wellington Dias

Ary Kara
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel



Josué Bengtson Pedro EugêniO (PPS) Airton Cascavel (PPS)
Walfrido Mares Guia Secretário: Cily Montenegro

Local: Serviça de Comissões Especiais, Anexo 11, si 165-B
1 vaga Telefone: 318-7056

Proposição: PEC 472-0/97 Autor: Senado Federal e Outros
Presidente: Ricardo Izar (PMOB)
1° Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSOB)
2" Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Roberto Brant (PFL)

Bloco PL - PST • PMN - PSO - PSL
Eujácio Simões Cabo Júlio

PPS
Márcio Bittar Airton Cascavel
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, SI 165-B
Telefone: 3'18-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO SUBSTITUTIVO DO

SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N° 472-D, DE 1997, DO

SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DOS ARTS. 48, 62 E 84 DA
CONSTITUiÇÕES FEDERAL E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS" (REGULAMENTAÇÃO
MEDIDAS PROVISÓRIAS)

PV

Caio Riela
Silas Câmara

Almir Sá
João Tota

Ricardo Barros

Ana Catarina
Luiz Bittencourt

Nela Rodolfo
3 vagas

Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Marcio Fortes

Marisa Serrano
Sérgio Carvalho

1 vaga

Átila Lins
Costa Ferreira

IIdefonça Cordeiro
Luciano Castro

Neutan Lima
Pedro Fernandes

Wilson Braga

Babá
Carlos Santana

Paulo Rocha
Waldomiro Fioravante

PT

PFL

PTB

PPB

POT

PSDB

PMOB

Eurfpedes Miranda
Bloco PSB • PCdoB

Almerínda de Carvalho
José Thomaz NonO
Laura Carneiro
Medeiros
Nice Lobão
Paulo Magalhães
Ronaldo Vasconcellos

Barbosa Neto
Damião Feliciano
Júlio Delgado
Paulo Lima
Synval GuazzelJi
Wilson Santos

Dino Fernandes
Feu Rosa
Inaldo Leitão
Luiz Ribeiro
Pedro Henry
Romeu Queiroz

Fernando Gabeira Marcos Rolim (PT)
Secretário: Mario Drausio Coutinho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, si 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
REALIZAR ESTUDOS COM VISTAS A

OFERECER ALTERNATIVAS EM RELAÇÃO À
FIXAÇÃO DO SALÁRIO MíNIMO

Presidente: Paulo Lima (PMOB)
1° Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
2° Vice-Presidente: Paulo Paim (pn
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: Eduardo Paes (PTB)

Titulares Suplentes

PV

Bloco PSB - PCdoB
José Antonio Sérgio Miranda

Bloco PL - PST· PMN - PSO - PSL
Almeida de Jesus Cabo Júlio

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Paulo Paim
Pedro Celso

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa

Eduardo Paes
Magno Malta

Djalma Paes Jandira Feghali
Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL

João Caldas De Velasco

Alceu Collares

Suplentes

Jorge Wílson
Júlio Delgado

Múcio Sá
Waldir Schmidt

2 vagas

José Genoíno
Marcelo Déda

Professor Luízinho
Waldir Pires

Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão

João Almeida
João Castelo
Jutahy Junior

Luis Carlos Hauly

Almerinda de Carvalho
Átila Lins

Costa Ferreira
Gilberto Kassab

Lael Varella
Luis Barbosa

Raimundo Colombo

Alcione Athayde
Antonio Joaquim Araújo

Wagner Salustiano

Titulares
PFL

Affonso Camargo
José Ronaldo
Paes Landim
Paulo Magalhães
Roberto Brant
Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco

PMOB
Armando Monteiro
Carlos Dunga
FrancistOnio Pinto
Mauro Benevides
Osmar Serraglio
Ricardo Izar

PSOB
Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio
Nelson OtO(:h
Ricardo Ferraça
Silvio Torres
Veda Crusius

PT
Babá
João Paulo
José Machado
José Pimentel

PPB
Gerson PerEls
Nelson Meul'er
Romel Anizío

PTB
Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

POT
Eber Silva



PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura DCO ou OSF slo porte
Porte de' Correio
Assinatura ,OCO ou OSF elo porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

Assinatura OCO ou OSF slo porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou OSF elo porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

ug =020002
gestão =02902

R$ 31,00
R$ 96,0

R$127,60
R$ 0,30
R$ 0,80

R$ 62,00
R$193,20
R$255,20

R$ 0,30
R$ 0,80

Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de Empenho. Ordem de Pagamento pela
Caixa Econômica Federal - Agência 1386-2 PAB SEEP, conta nO 920001-2. Banco do Brasil,
Agência 3602-1, conta nO 170500-8, ou recibo de depósito via FAX (Oxx61) 224-5450, a favor do
FUNSEEP, indicando a assinatura pretendida, conforme tabela de códigos identificadores abaixo
discriminados:

02000202902001-3 - Subsecretaria de Edições Técnicas
02000202902002-1 - Assinaturas de Diários
02000202902003-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 EDITORAÇÃO E PUBLlCAÇÓES
PRAÇA DOS TRJ::S PODERES SINo - BRASluA - DF - CEP 70165-900

CGC 00.530.279/0005-49

Obs.: Não será recebido cheque via carta para efetivar assinaturas dos DCN

Maiores informações pelos telefones (Oxx61) 311-3812 e (Oxx61) 311-3803. Serviço de
Administração Econômica-Financeira/Controle de Assinaturas, com José Leite, Ivanir Duarte Mourão
ou Solange Viana Cavalcante.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES

TíTULOS PUBLICADOS - 1999/2000

ID050:5 : LEGISLAÇÃO (2.ED.)

_A_

I I (ilSI \( \0

ISElN: 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

R$10.95

SECA: O HOMEM COMO PONTO DE
PARTIDA

ISBN: 85-7365-064-8

R$ 5,94

RETOMAR OS FINANCIAMENTOS DO FGTS
PARA O SANEAMENTO

ISBN: 85-7365-071-0

R$1,10

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1998
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-065-6

R$1,99

Locais de vel"',da: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -1998/2000

CÂMARA DOS DEPUTADOS CHAMBER OF DEPUTIES

",',

, ,
CHAMBER

',CF
DEPUJlES

,...-

Distribuição gratuita

CANDIDATO E A PROPAGANDA
ELEITORAL NO PLEITO DE 1998, O

R$1,10

LEGISLAÇÃO ELEITORAL

ISBN: 85-7365-039-7

R$1,32

..

Distribuição gratuita

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

ISBN: 83-7365-038-9

R$2,20

HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES

TíTULOS PUBLICADOS - 1999/2000

ENDEREÇOS DOS DEPUTADOS

R$ 2,92

DEPUTADOS BRASILEIROS: REPERTÓRIO
BIOGRÁFICO: 51- LEGISLATURA, 1999·2003

ISBN: 85-7365-053-2 (v.1)
85-7365-060-5 (v.2)

R$50,OO (2v.)

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL (1988)

85-7365-074-5

R$ 5,00

GUIA TELEFÔNICO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS

R$10,52

DEPUTADOS BRASILEIROS: REPERTÓRIO
BIOGRÁFICO: 51- LEGISLATURA, 1999

2003 : SUPLEMENTO

ISBN: 85-7365-D69-9

RS 1.32

RELATÓRIO DA 11I CONFERÊNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-055-9

R$ 9,55

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-6477/7271.
Informações: 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

LEI DE IMPRENSA

PARLAMENTARISMO AO ALCANCE DE ,
TODOS

ISBN: 85-7365-073-7

R$2,20

LEI DE PROTEÇÃO A VíTIMAS E A
TESTEMUNHAS

ISBN: 85-7365-075-3

R$1,10

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS (5. ED.)

ISBN: 85-7365-068-0

R$9,90

RELATÓRIO SíNTESE DA CONFERÊNCIA
NACIONAL DE SANEAMENTO

ISBN: 85-7365-076-1

R$1,10

ESTATUTO DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ISBN: 85-7365-072-9

R$1,10

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-6477/7271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-maU: publicacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇÓES

TíTULOS PUBLICADOS - 1998/2000

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-o29-X (v.1)
85-7365-030-3 (v.2)

R$18,92 (2v.)

DEPARTAMENTO MÉDICO: MANUAL DO
USUÁRIO

ISBN: 85-7365-054-0

Distribuição gratuita

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE
DIREITOS INTELECTUAIS

ISBN: 85-7365-043-5

R$ 3,30

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL (1988)

Locais de venda: Mldia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: pubJicacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇÚES

TíTULOS PUBLICADOS -1998/2000

RELATÓRIO,DA 11 CONFERÊNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

IS8N: 85-7365-040-0

R$ 5,50

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
HOMOSSEXUAL

T '" .};~, .....

,~ Illi·,·..·d.lh·'·1t1·IH,·.IIIfhllh"\.I. ,_
ISBN: 85-7365-088-5

R$ 2,20

RELATÓRIO DA 111 CONFERÊNCIA'
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-055-9

R$ 9,55

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1997 
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-041-9

R$ 3,30

TRI'BUNAL PENAL INTERNACIONAL:
UNIVERSALIZAÇÃO DA CIDADANIA

"'" •. , -. 1'0' , ~ ••

(~lm~~'íl,i~i·I'irJl.iWj;lj\~i
; ,

,'4;,~';ti,{: ,
".'",. '.,' ~

~, .. '<~'
<fp~' I~

ISBN: 85-7365-077-X

R$1,10

._------_.._--
Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Camara dos Deputados. Telefones: (061) 318-6477/7271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br
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ESPECIAL
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E PUBLlCAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 240 PÁGINAS


