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CONGRESSO NACIONAL

Faço' saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Geraldo Melo, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Intemo, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N9 91, DE 2000

Aprova o ato que renova a concessão da "Rádio Sete Colinas de Uberaba
Ltda." para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Ubera
ba, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 22 de setembro de 1997, que renova,

por dez anos, a partir de 12 de maio de 1994, a concessão da "Rádio Sete Colinas de Uberaba Ltda." para ex
plorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Uberaba,
Estado de Minas Gerais.

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 17 de maio de 2000. - Senador Geraldo Melo, Primeiro Vice-Presidente do Sena

do Federal, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Geraldo Melo, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Intemo, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N2 92, DE 2000

Aprova o ato que renova a permissão'outorgada à "Fundação Nossa Senhora
de Belém (Rádio Cultura)" para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1!! É aprovado.o ato a que se refere a Portaria nº 462, de 28 de abril de 1993, que renova por

dez anos, a partir de 7 de fevereiro de 1990, a permissão outorgada à "Fundação Nossa Senhora de Belém
(Rádio Cultura)" para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná.

Art. 2!! Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 17 de maip de 2000. - Senador Geraldo Melo, Primeiro vice-Presidente do Sena

do Federal, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Geraldo Melo, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federa', no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Intemo, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N!! 93, DE 2000

Aprova o ato que renova a concessão outorgada à "Rádio Alvorada de Lins
Ltda." para explorar serviços de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Lins,
Estado de São Paulo.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 12 de novembro de 1997, que renova

por dez anos, a partir de 1º de maio de 1994, a concessão outorgada à "Rádio Alvorada de Lins Ltda." para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Lins, Esta-
do de São Paulo. '

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 17 de maio de 2000. - Senador Geraldo Melo, Primeiro Vice-Presidente do Sena

do Federal, no exercício da Presidência.
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beiro, solicitando licença para os fins que especifica.

Nl! 102/00 - Do Senhor Deputado Raimun
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REQUERIMENTOS
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Deputado ..
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referente a consulta relativa a licença de Deputado..
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PEDRO CHAVES (BlocolPMDB - GO) 
Anúncio, pelo Ministério dos Transportes, de
construção da Ferrovia Norte-Sul, trecho Sena
dor Canedo-Porangatu, Estado de Goiás. Benefí-
cios da construção da Ferrovia para o Pars .

MAURO BENEVIDES (BlocoJPMDB - CE) 
Visita do Papa João Paulo 11 ao Santuário de Fáti
ma, em Portugal. Expectativa do povo cearense
quanto à beatificação de D. Antônio de Almeida
Lustosa e dos Padres Cícero Romão Batista e
José Ibiapina. Solicitação ao orador, pela Câmara
Municipal de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará.
de realização de gestões junto ao Congresso
Nacional e autoridades eclesiásticas com vistas à
beatificação do Padre Cícero Romão Batista ..

RICARDO BERZOINI (PT - SP) - Aumen
to da carga tributária no Pars em decorrência do
congelamento da tabela de deduções do Imposto
de Renda Pessoa Ffsica, apesar do reajuste da
Unidade Fiscal de Referência - UFIR, e das tari
fas públicas. Urgente apreciação de projeto de lei
de autoria do orador sobre atualização da tabela
de deduções fiscais ..

RAIMUNDO GOMES DE MATOS (Blo
co/PSDB - CE) - Transcurso do centenário da
Fundação Instituto Oswaldo Cruz - 25 de maio.
Feitos do grande sanitarista brasileiro. . .

JOÁO COSER (PT - ES) - Críticas à reação
autoritária do Governo Fernando Henrique Cardo
so com relação às recentes mobilizações de traba
lhadores rurais no País. Repúdio ao novo pacote
agrrcola editado pelo Governo Federal. Realização
do "Grito da Terra" na Capital Federal .
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LAEL VARELLA (PFL - MG) - Denúncia de
desvio, pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra - MST, de recursos destinados à refor
ma agrária. Fracasso do modelo de reforma agrária
adotado no Pars. Urgente implantação de poUtica
agrrcola brasileira. Importância do BancQ da Terra
como agente de assentamento de trabalhadores
rurais. Implantação, pelo Governo Federal, de nova
polftica de reforma agrária. Defesa ele criação de
Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração
ele denúncias de desvio de verbas destinadas aos
agricultores assentados. Irregularidades praticadas
pela Cooperativa Coagri, administrada pelo MST,
no Estado do Paraná ..

CORIOLANO SALES (Bloco/PMDB - BA) 
Declaração de voto contrário ao projeto de lei de
conversão apresentado pelo Relator Moacir Miche
letto à medida provisória sobre o Código Rorestal.
Apoio às alterações efetuadas no Código Rorestal
pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente .,..
CONAMA ..

JANDIRA FEGHAU (Bloco/PCdoB - RJ) 
Agradecimento à Presidência da Mesa pelo re
gistro do aniversário natalício da oradora. Nature
za das declarações do Ministro Pedro Malan, da
Fazenda, a respeitQ da área social. Apoio do Par
tido Comunista do Brasil - PCdoB, à greve dos
servidores públicos federais. Legitimidade da pa-
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Projeto de Decreto Legislativo nll 479, de uta de reivindicações da categoria. Estabeleci-
2000 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co- mento, pela Casa, de canal de negociação entre
municação e Informática) Mensagem nll 51/00 - o Governo Federal e os servidores grevistas........ 25196
Aprova o ato que outorga per~issão à .Rá~io ARMANDO ABfuo (Bloco/PMDB _ PB) _
T~mbó Ltda., para ~",I~rar serviço de radlo~lfu- Congratulações à Deputada Jandira Feghali pelo
sao sonora em frequencla modulada~ na localrda- aniversário natalrcio. Abertura, pelo Govertl0 do
de de Timbó, Estado de Santa Catarrna. 25185 Estado da Paraíba, de negociações com o co-

Projeto de Decreto Legislativo nll 480, de mando de greve da rede pública de ensino. Reali-
2000 (da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co- zação, pela Assembléia Legislativa do Estado, de
municação e Informática) Mensagem nll 141/00 - debate sobre o abastecimento de água no Muni-
Aprova o ato que autoriza a Associação Vale do crpio de Esperança e região. 25196
Araguaia de Desenvolvimento A~rsticolCult.ur~1 - JOÁO MENDES (BlocoIPMDB _ RJ) _ Reali-
FM (AVADA FM) a executar serviço de radlodifu- - d' timentos nas pequenas e microem-
- 'tá . I rd d d S- M' I do zaçao e Inves

sao CO~Unl rra. na oc~ I a e e ao .gue presas para o efetivo combate à pobreza e à mísé-
Araguaia, Estado de GOiás. 25187 ria Implantação, pelo Banco Nacional do Desen-

Projeto de Decreto Legislativo nll 481, de voMmento Econômico e Social- BNDES, do Pro-
2000 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co- grama de Crédito Produtivo Popular, destinado às
municação e Informática) Mensagem nll 226/00 - entidades operadoras de microcrédito. Lançamen-
Aprova o ato que outorga permissão à Fundação to, pelo BNDES, em parceria com o Banco Intera-
Véritas, para executar serviço de radiodifusão mericano de DesenvoMmento - BID, do Programa
sonora em freqüência modulada, com fins exclu- ele Desenvolvimento Institucional. 25197
sivamente educativos. na cidade de Bauru, Esta-
dç de São Paulo. 25190

IV - Pequeno Expediente

THEMfsTOCLES SAMPAIO (Bloco/PMDB
- PI) - Estado de abandono das rodovias federa-
is no Estado do Piaur............................................. 25192
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JOSÉ CARLOS ELIAS (Bloco/PTB - ES) 
Apresentação de projeto de lei sobre validade de
documentos oficiais para isenção do pagamento
de passagens de ônibus por pessoas com mais
de 65 anos. 25220

DA. HELENO (Bloco/PSDB - RJ) - Atua
ção do Prefeito José Camilo Zito dos Santos Fi
lho, de Duque de Caxias, Estado do Rio de Jane
iro, em prol do desenvolvimento do ensino públi
co municipal. ~xito do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorizàção do Magistério - FUNDEF. 25220

AIRTON DIPP (PDT - RS) - Anúncio de
encaminhamento de indicação ao Ministério da
Educação sugerindo modificação nos contratos
do Programa de Crédito Educativo - CREDUC,
para redução, aos contratantes formados e de
sempregados, do preço das prestações de seu fi-

OSCAR ANDRADE (PFL - RO) - Protesto
contra a não-observância da lista.de inscrição para
o Pequeno Expediente. Designação do orador para
a Relatoria da recém-instalada IComissão Parla
mentar Mista de Inquérito destihada a investiga
ções acerca do crescente número de roubos de
carga no território nacionaL : .

SÉRGIO NOVAIS (Bloco/P~B ~ CE) - Enca
minhamento à Mesa de Proposta de FiscaIizaçã9 e
Controle, elaborada pelo Deputado Alexandre Càr
doso, para apuração de denúncias sobre má quali
dade do serviço e descaso com a segurança do
trabalho na Companhia de Eletricidade do Ceará
COELCE ..

IÉDIO ROSA (Bloco/PMDB - RJ) - Amplia
ção da sistema de transporte ferroviário de pas-
sageiros no Pafs ..

WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela ordem.)
- Transcurso do Dia da Luta Antimanicomial- 18
de maio. Correspondência recebida do Sindicato
Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal
- UNAFISCO SINDICAL, com pedido de intermedi
ação do orador para realização de audiência com o
Ministro da Fazenda com a finalidade de discussão
da pauta de reivindicações da categoria ..

25209

COSTA FERREIRA (PFL - MA) - Melhoria
da infra-estrutura de transportes como requisito
para o pleno desenvolvimento do Pafs. Importân-
cia da conclusão da Ferrovia Norte-sul para o de
senvolvimento das regiões Norte e Centro-Oeste.. 25212

LUCI CHOINACKI (PT - SC) - Retomada,
pelo Governo Fernando Henrique Cardoso, de
medidas autoritárias contra o Movimento dos Tra
balhadores Rurais Sem Terra - MST. Necessida-
de de consolidação da democracia brasileira........ 25212

SIMÃO SESSIM (PPB - RJ) - Posse de
Ozires Silva na presidência da empresa aérea
comercial Varig. Crise na aviação civil brasileira.

MAX ROSENMANN (Bloco/PSDB - PR) 
Conclusões do grupo de trabalho formado pela
Comissão de Finanças e Tributação, da Casa,
para análise da questão do saldo devedor da
casa própria. Anúncio de encaminhamento das
conclusões ao Ministro Pedro Parente, da Casa
Civil da Presidência da República. .. ..

REGIS CAVALCANTE (PPS - AL) - Cará
ter excludente, impopular e antinacional das co
memorações promovidas pelo Governo Fernan
do Henrique Cardoso no transcurso dos 500
anos do Descobrimento do Brasil.......................... 25211
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FERNANDO FERRO (PT - PE) - Repúdio Apoio à criação, pelo Senado Federal, de Comis-
à campanha promovida pela Associação de são Especial para análise do problema................. 25213

Emissoras Co~~rciais do ~st~do de pern~~~u- ALMIR SÁ (PPB _ RR) _ Apoio ao relatório
co contra as radlos comu~ltánas nos M~mclplos apresentado pelo Deputado Moacir Micheletto à
de Gravatá, Bezerros e Sao José do EgIto, Esta- proposta de alteração do Código Florestal brasi-
do de Pernambuco. 25204 leiro. Risco de inviabilização de assentamentos

RICARDO FERRAÇO (Bloco/PSDB - ES) de trabalhadores rurais, patrocinados pelo Incra
- Relatório da Organização das Nações Unidas na Amazônia, no caso de obrigatoriedade de pre-
para a Agricultura e a Alimentação - FAO, sobre servação de 80% dos lotes distribufdos como
número de pessoas subnutridas no planeta. Con- área de reserva legaL........................................... 25214
veniência de utilização da biotecnologia como es-
tfmulo à produção agrícola. 25205

HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA) 
Prática de polftica econômica irresponsável e de
desmonte do Estado brasileiro pelo Governo Fer
nando Henrique Cardoso. Apoio à greve dos ser-
vidores públicos federais. 25206

EXPEDITO JÚNIOR (PFL - RO) - Requeri
mento à Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, da Casa, para realiza
ção de audiência pública destinada à apuração de
denúncias de contaminação de frangos abatidos
no Brasil por bactérias do gênero salmonela. Falta
de informação ao consumidor sobre percentual de
soja adicionada à carne de frango vendida no Pafs. 25208

PRESIDENTE (Marçal Filho) - Compro-
misso regimental de posse do Deputado Álvaro
Gaudêncio Neto. 25208
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nanciamento a 35% do valor do salário mfnimo Exterior - CAMEX, do plano apresentado pela
por um perfodo de até dois anos. 25221 Associação Brasileira das Indústrias de Óleos

SERAFIM VENZON (PDT - SC) _ Defesa Vegetais -: ~BIOVE, paFa: recupe.ração da Iide-
de garantia do abastecimento de água e coleta ran~ braSileira ~o co~érclo mundial de produtos
de esgoto à totalidade da população brasileira, denvados de sOJa. 25229

urbana e rural, e da continuidade da prestação PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM) - Alte-
desses serviços pelo Estado. .............................•.. 25221 ração da polrtica econômica do Governo Federal

WELLlNGTON DIAS (PT _ PI) _ Realiza- e fort~lecimento dos ~u~icfpios brasileiros para
ção, no Municfpio piauiense de Paulistana, de o efetlv~.combate à mlséna e à pobr~za. Resulta-
manifestação de protesto contra a precariedade do ~OSlt!VO do Programa d.e ~arantla d.e Renda
da BR-407. Proposta encaminhada pelo orador à MfnJma Implantado no MUnJcfplo de EnVlra, Esta-
bancada piauiense de encontro das lideranças do do Amazonas. 25230

empresariais, polrticas e trabalhistas do Estado MARÇAL FILHO (BlocoIPMDB - MS) -
com o Presidente da República, para discussão Apoio à criação, pelo Congresso Nacional, de Ca-
do problema. Manifesto "Reajuste Fantasma do missão Parlamentar de Inquérito para investiga-
Piso", assinado por Pedro Armengol de Souza, ção de roubos de carga nas rodovias brasileiras.... 25231
da direção da Confederação dos Trabalhadores' LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB - GO)
no Serviço Público Federal - CONDSEF............... 25222 _ Outorga, pelo Conselho de Educação e Cultura

PAULO FEIJÓ (Bloco/PSDB - RJ) - Anún- do Grande Oriente do Estado de Goiás, do troféu
cio de encaminhamento de requerimento de in- "O Pelicano" à escritora Augusta Faro Fleury de
formações ao Governo Federal sobre a inadim- Melo e ao artista plástico Amaury Menezes. 25231
plência da Prefeitura de Campos dos Goytaca- RUBENS BUENO (PPS - PR) - Conve-
zes, Estado do Rio de Janeiro, quanto às obriga- niência de estrmulo à aviação agrfcola para au-
ções trabalhistas e previdenciárias relativas aos d d' 'd d ai b '1' 25232mento a pro utlVI a e rur rasl eira .
servidores municipais. 25224

LEUR LOMANTO (PFL - BA) - Defesa do
BEN-HUR FERREIRA (PT - MS) - Trans- restabelecimento do crédito imobiliário para reati-

curso do Dia do Contabilista - 25 de abril. "Pro- vação do setor de construção civil e conseqOente
fissão Contábil: Fator de Proteção da Socieda- geração de mais empregos no Brasil. Redução
de", tema do XVI Congresso Brasileiro de Conta- das taxas de juros incidentes sobre as presta-
bilidade, em preparação. 25224 ções da casa própria para contenção da inadim-

EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC) - Trans- plência de mutuários. 25233
curso do 532 aniversárip de atividades da Rádio PEDRO PEDROSSIAN (PFL - MS) - Cum-
Tubá, Municfpio de Tubarão, Estado de Santa primentos à 311 Superintendência Regional da Polf-
Catarina - 8 de maio. 25225 cia Rodoviária Federal pelo trabalho de prevenção

RAINEL BARBOSA (Bloco/PMDB - TO) - de acidentes e impedimento de bloqueios nas ro-
Transcurso do 91!! aniversário de Afonso Gonza- dovias de Mato Grosso do Sul durante mobiliza-
lez Vasconcelos, munfcipe de Miracema do To- ção de caminhoneiros grevistas no Estado. ...•....... 25233
cantins, co-fundador do então Movimento Demo- JAQUES WAGNER (PT - BA. Pela ordem.)
crático Brasileiro (MDB) no Municfpio - 8 de maio. 25226 _=J:'J~tiça de polftica governamental nociva aos ina-

ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO (PFL - PB) - tivos brasileiros~ Realização de movimento da Con-
Contentamento do orador com a reassunção do federação Brasileira de Aposentados e Pensionis-
mandato parlamentar na Câmara dos Deputados. tas COBAp, dias 24 e 25 de maio, na Capital Fe-
Cumprimento aos Parlamentares e servidores da deral, secundado pelas federações estaduais e as-
Casa. Confiança na efetivação das obras de trans- sociações de base, em defesa do índice de
~ição de águas do rio São Francisco. 25226 33,47% para correção dos proventos da classe. 25234

HUGO BIEHL (PPB - SC) - Posse do so- JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL - RJ) -
ciólO9o Santo Rossetto no cargo de Reitor da Devastação de reservas ambientais brasileiras.
Universidade do Oeste de Santa Catarina - Rejeição, pela Casa, do projeto de lei de conver-
UNOESC. Dados históricos da Unoesc. Participa- são relativo à medida provisória sobre o novo CÓ-
ção do novo Reitor da instituição no processo de digo Florestal. 25235
expansão e desenvolvimento do ensino superior RAJMUNDO COLOMBO (PFL - SC) - Ca-
no oeste catarinense. 25227 racterização, conforme pesquisa feita com empre-

NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB - sários da América Latina, da má distribuição de
SP) - Implementação, pela Câmara de Comércio renda, do desemprego, da corrupção e da falta de
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investimentos em educação como os maiores en- deral, da Proposta de Emenda à Constituição nll

traves ao desenvolvimento social da comunidade 86, de 1999, de autoria do orador, sobre vincula-
latino-americana. Considerações sobre o debate ção de recursos orçamentários das áreas federal,
de problemas sociais na 61 Cúpula Econômica do estadual e municipal para financiamento da saúde
Mercosul, reunida na cidade do Rio de' Janeiro, pública no Pais. Confiança na aprovação da ma-
Estado do Rio de Janeiro. Declaração do Presiden- téria pelo Plenário daquela Casa Legislativa 25244
te do ~co Inter~mericano de Dese~voMmento - ALOfzlO SANroS -(Bloco/PSDB _ ES. Pela
B~D, Ennque 1~leslas, ~bre a ~ecessldade da,~do- ordem.) _ Falhas na prestação de serviços por
çao, pelos P~lses latln?"amencanos, de pohtlC8s operadoras de telefonia no Estado do Esplrito
de desenvolvimento SOCial. 25236 Santo. Desempenho operacional da Espírito San-

V - Grande Expediente to Centrais Elétricas S.A. - ESCELSA. 25248

WANDERLEY MARTINS (PDT - RJ) - Ele- SILAS CÂMARA (Bloco/PTB - AM. Pela or-
vado Indica de aprovação popular dos trabalhos da dem.) - Indicadores econômicos e sociais da re-
Comissão Parlamentar de Inquérito do Narcotráfi- gião amazônica. Efeitos positivos da criação da
co. Subserviência do Govemo brasileiro a organis- Zona Franca de Manaus - SUFRAMA para o de-
mos norte-americanos de combate ao tráfico de senvolvimento da economia regional. Importância
drogas. Aumento do narcotráfico e do comércio i1e- da rodovia BR-364 para o escoamento de produ.
gaI de armas no Pais. Insatisfação da sociedade tos da Amazônia para os mercados da Europa,
brasileira com a atuação do Congresso Nacional, dos Estados Unidos e do Caribe. Conveniência
do Governo Federal e dos partidos poUticos. Ra- de estimulo do Governo Federal ao turismo eco-
zães do crescimento do narcotráfico no País. lógico na região. Considerações sobre escolha
Implantação de novo modelo político-econômico de critérios para o desenvolvimento sustentado
brasileiro. Defesa de Criação do Ministério da Segu- da Amazônia. Apresentação, pelos Governado-
rança Pública. Aprovação, pelo Congresso Nacional, res dos Estados do Amazonas, do Acre, de Ron·
da proposta de emenda constitucional sobre criação dônia e de Roraima, de proposta de criação do
de fundo destinado ao combate ao narcotráfico. Fundo para Integração e Desenvolvimento da
Implementação, por Ministérios, de ações para pre- Amazônia Ocidental - PRÓ-AMAZONAS. 25249
venção ao uso e comércio de drogas........................ 25236 ALCIONE ATHAYDE (PPB _ RJ. Pela oro

PAULO PAIM (PT - RS. Pela ordem.) - Ma- dem.) - Dados apresentados, em audiência pú-
nifestação de solidariedade ao Deputado Wigberto blica da Comissão Parlamentar de Inquérito da
Tartuca em razão do falecimento de seu filho Gus- Casa destinada à investigação da mortalidade
tavo Garcia Tartuce em acidente automobillstico. materna no Brasil, pela Coordenadora da Área
Aprovação, pela Comissão de Trabalho, de Admi- Técnica da Saúde da Mulher do Ministério da Sa-
nistração e Serviço Público, da Casa, de requeri- úde, DrI Tânia Lago, sobre o quadro da mortali-
mento para criação de Comissão Especial destina- dade materna nas diversas regiões brasileiras. .... 25252
da.à discussão do salário mínimo e ~a .política .sa- MIRIAM REJD (PDT _ RJ. Pela ordem.) _
lanal dos trabalhadores das áreas pu~l~ e pnva- Conclamação dos Srs. Líderes da Casa à promo-
da, bem como de aposentados e penslonrstas. ....... 25243 ção de entendimento com vistas à tomada de po_

POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Pela sição em defesa dos servidores públicos federa-
ordem.) - Anúncio de apresentação de projetos is, em estado de greve. Intransigência governa·
de lei sobre instituição do Fundo Rotativo de Fo- mental quanto ao reajuste dos vencimentos do
mento à Agricultura Familiar; definição de normas funcionalismo público. 25253
de segurança para espetáculos circenses; criação FEU ROSA (Bloco/PSDB _ ES. Pela or-
do Programa de Seguro Agrícola; e obrigatorieda- dem.) _ Necessidade de maior fiscalização dos
de da alocação de leitos em Centros de Tratamen- programas de merenda escolar no País. Denún-
to Intensivo - CTI, e Unidades de Tratamento cia de fornecimento, pela empresa Nutrix, de pro-
Intensivo - UTI, de hospitais da rede privada......... 25243 dutos' com teor nutritivo inferior ao previsto nas

OLIVEIRA FILHO (Bloco/PSDB - PRo Pela especificações. Cumprimentos à Prefeitura Muni·
ordem.) - Repercussão da apresentação, pelo cipal de Viana, Estado do Espírito Santo, pelas
orador, de projeto de lei referente à proibição da providências tomadas com relação ao assunto..... 25254
publicação do item "Acompanhantes" nos classifi- - ----- -- NELSON PELLEGRINO (PT _ BA. Pela or-
cados dos jornais do País...................................... 25243 dem.) _ Anúncio de apresentação de projeto de

CARLOS MOSCONI (Bloco/PSDB - MG) - decreto legislativo para sustaç~º d_o$ efeitos do
Regozijo com a aprovação, na Comissão de inciso 11 do art. 22.-da-i.ei ~91349, de 1999, que
Constituição, Justiça e Cidadania, do Senado Fe· altera o inciso I do art. 42 da Lei ng 8.745, de



25280

25280

25268

25266

25279

25279

25267

25266

25266

MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or
dem.) - Críticas à administração da segurança
pública brasileira no Governo Fernando Henrique
Cardoso. Defesa de implantação da Escola Su-
perior de Segurança Pública no País ..

i

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela or
dem.) - Congratulações à Sra. Heloisa Lustosa
de Oliveira, Assessora da Mesa da Câmara dos
Deputados, pelo transcurso de seu aniversário.....

PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Associação da Mesa aos cumprimentos à Sra.
Heloisa Lustosa de Oliveira, Assessora da Mesa
da Câmara dos Deputados, pela passagem de
seu aniversário. Extensão dos cumprimentos na-
talfcios à Deputada Jandira Feghali. .

ANDRÉ BENASSI (BlocoIPSDB - SP. Pela
ordem.) - Retomada do crescimento econômico
do País. Importância de apoio às exportações e à
produção interna de bens em face da elevação,
para 6,5%, da taxa básica anual de juros nos
Estados Unidos da América ..

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem.) 
Urgente apreciação, pela Casa, do projeto de lei
sobre penalidade oriunda de infringência à Lei de
Responsabilidade Fiscal, bem como votação, em
segundo turno, do projeto de lei sobre prescrição
das causas trabalhistas no campo ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Recurso n!!
73, de 1996, para que o Projeto de lei nl! 4.496,
de 1994, do Tribunal Superior do Trabalho, que
cria cargos no quadro permanente de pessoal da

Vl(ALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela ordem.)
- Precariedade do estado de conservação das ma
lhas rodoviária e ferroviária no Estado da Bahia......

VI- Ordem dó Dia
ODELMq/LEÃO (Pela ordem.) - Faleci

mento de filho/do Deputado Wigberto Tartuce em

acide;~:~:~~:ti~~;~~~; ..~:~:~; ..~.~~.~~~;~~
ção/da Presidência às manifestações de pesar
registradas pelo Deputado Odelmo Leão .

BEN·HUR FERREIRA (Pela ordem.) - Pre
sença na Casa do Embaixador da Nigéria no
Brasil e de comitiva de Parlamentares nigerianos
para estreitamento das relações entre os dois
países. Anúncio de promoção, pela Frente Paria·
mentar Brasil-África, de debate no Congresso
Nacional, por ocasião do transcurso do Dia da
África - 25 de maio ..
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1993, sobre contratação de funcionários para Educação, sobre denúncia de desvio de verbas do
atendimento de necessidade temporária de ex- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
cepcional interesse público. Anúncio de requeri- no Fundamental e de Valorização do Magistério -
menta de indicação ao Poder Executivo relativo à FUNDEF no Estado de Pemambuco. 25266
Medida Provisória nl! 1.956-49, de 2000, sobre
alterações no Código Florestal. Necessidade de
abertura de diálogo entre o Governo e os funcio-
nários públicos federais, em greve por reposição
de seus salários e em defesa do serviço público. . 25255

PEDRO VALADARES (Bloco/PSB - SE.
Pela ordem.) - Transcurso do 25!l aniversário da
TV Atalaia, retransmissora da programação do Sis-
tema Brasileiro de Televisão no Estado de Sergipe. 25260

GIOVANNI QUEIROZ (PDT - PA. Pela
ordem.) - Defesa do relatório apresentado pelo
Deputado Moacir Micheletto sobre reforma do
Código Florestal brasileiro. 25260

PEDRO EUGÊNIO (PPS - PE. Pela or
dem.) - Conveniência de reabertura de negocia
ções entre o Secretário da Receita Federal e re
presentantes dos servidores do órgão, para dis
cussão da pauta de reivindicações da categoria.
Reprovação ao corte do ponto de dirigentes do
Unafisco Sindical de Recife, Estado de Pernam
buco. Contentamento com a reeleição da atual
Diretoria da Sociedade dos Cirurgiões-Dentistas
de Pernambuco...:.................................................. 25261

LulÍ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.) - Re
alização, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Ja
neiro, do Simpósio Internacional sobre Perspecti
vas da Pesquisa Biomédica no Século XXI, ao en
sejo do transcurso do centenário da Fundação
Instituto Oswaldo Cruz - 21 de maio. Defesa de
justa remuneração para os servidores dá entidade.. 25262

PADRE ROQUE (PT - PRo Pela ordem.) 
Denúncia de desvio, pelo Prefeito Municipal de
S~nta Mônica, Estado do Paraná, de recursos do
fúndo de Manutenção e Desenvolvimento do

IEnsino Fundamental e de Valorização do Magis
tério - FUNDEF. Providências das autoridades
competentes acerca da agressão praticada con
tra menor por soldado da Polfcia Militar, a mando
do Prefeito do Municfpio de Santa Mônica............ 25263

PAULO KOBAYASHI (Bloco/PSDB - SP. Pela
ordem.) - Comemoração dos 40 anos da gestão
de Daisaku Ikeda à fÍ"ente da Organização
Não-Govemamental Soka, Gakkai Internacional,
sucessora da SokSl- Gakkai. Relevância dos traba
lhos realizados pela entida,de a favor da educação,
da cultura e da paz. Atividades desenvolvidas por
Daisaku Ikeda na Presidência das organizações
Soka Gakkai e Soka Gakkai InternacionaL............ 25264

I
FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela ordem.)

- Anúncio de encaminhamento de reqLerimento de
informações ao Ministro Paulo Renato Souza, da



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

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

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
das Emendas de Plenário de ngS 2 a 13, com pa-
recer pela rejeição ..

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os SIS. Deputados
Inocêncio Oliveira. Walter Pinheiro, Mendes
Ribeiro Filho, Aécio Neves, Walter Pinheiro,
Odelmo Leão, Duilio Pisaneschi, Sérgio Miranda.

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
das emendas. Retirada da Emenda nll 1 .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Depu-
tado Fernando Gabeira ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado Ibrahim Abi·Ackel .

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os SIS. Deputados Odelmo
Leão, Professor Luizinho, Mendes Ribeiro Filho,
Inocêncio Oliveira, Aécio Neves, Duilio Pisaneschi..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do substitutivo. .

Declaração de prejudicialidade da proposi-
ção inicial .
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Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da beiro Filho, Regis Cavalcante, Uncoln Portela, José
18!l Região e dá outras providências, seja apreci- Antonio Almeida, Fernando Coruja, Odelmo Leão,
ado pelo Plenário................................................... 25280 Professor Luizinho, Inocêncio Oliveira, Antonio

PRESIDENTE (Michel Temer) - Anúncio Carlos Pannunzio, Duilio Pisaneschi ..

da existência de requerimento para retirada da PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
matéria da Ordem do Dia. 25280 do requerimento .

WALTER PINHEIRO (Pela ordem) - Solici- PRESIDENTE (Michel Temer) - Anúncio
tação à Presidência de retirada do requerimento.. 25280 da existência de emendas de Plenário ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Anúncio Usou da palavra pela ordem o Sr. Depu-
da existência de outro requerimento para retirada tado Odelmo Leão. . .
de pauta do recurso... 25280 Usou da palavra para proferir parecer às

Usou da palavra pela ordem o Sr. Depu- emendas de Plenário, em substituição à Comi~-

tado INOCÊNCIO OLIVEIRA................................. 25281 são de Constituição e Justiça e de Redação, o
PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação Sr. Deputado Nelson Otoch .

de requerimento, de autoria do Deputado Inocén- Usaram da palavra para encaminhamento da
cio Oliveira, de retirada de pauta do recurso. ........ 25281 votação os SIS. Deputados Fernando Coruja, Ri-

Usaram da palavra para orientação das res· cardo Barros, José Genoíno, Pauderney Avelino.....
pectivas bancadas os Srs. Deputados José Antonio PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação do
Almeida, Dr. Hélio, Odelmo Leão, Walter Pinheiro..... 25281 substitutivo da Comissão de Constituição e Justi-

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem.) - Soli- ça e de Redação, ressalvados os destaques ..
citação à Presidência de retirada ~o requerimento. . 25281 Usaram da palavra para orientação das

PRESIDENTE (~íchel Temer) - Deferimen- respectivas bancadas os Srs. Deputados Regis
to do pedido do Deputado Inocêncio Oliveira........ 25281 Cavalcante. Bispo Rodrigues, Sérgio Miranda,

Miro Teixeira .
PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-

mento da discussão. 25281

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado Pedro Wilson. 25281

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
'do recurso.............................................................. 25281

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados Djalma Paes.
Dr. Hélio. Odelmo Leão, Ronaldo Caiado, Professor
Luizinho, Mendes Ribeiro Filho, Rubens Bueno, Re-
naldo Caiado, Léo Alcântara, Arnaldo Madeira. .....•.. 25282

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
do recurso. 25282

Tramitação regimental da matéria................ 25282

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação,
em turno único, do Projeto de Lei nll 621-B, de
1999, que altera e acresce dispositivos ao Decre-
to-Lei nll 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Có-
digo Penal; à Lei nll 1.079, de 10 de abril de
1950; e ao Decreto-Lei nll 201, de 27 de fevereiro
de 1967, e dá outras providências......................... 25283

PRESIDENTE (Michel Temer) - Existência
de requerimento para retirada da matéria da
Ordem do Dia. 25283

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado Professor Luizinho........... 25283

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os SIS. Deputados Mendes Ri·

25131

25284

25285

25285

25288

25288

25290

25293

25298

25299

25299

25300

25303.

25303

25303

25304

25304

25304
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Inocêncio Oliveira, Mendes Ribeiro Filho, Walter PRESIDENTE (Michel Temer) - Ato da
Pinheiro, Nelson Otoch, Odelmo Leão, Sérgio Presidência sobre criação de Comissão Especial
Miranda, Duilio Pisaneschi, Fernando Coruja. ...... 25304 destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei n2

PRESIDENTE (M' h lli ) _ A - 1.483, de 1999, sobre instituição da fatura eletrô-
. IC e emer provaçao nica e da assinatura digital nas transações de co-

do requerimento.................................... 25305 é' I t ô .m rClo e e r mco. 25309
PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação

em globo dos destaques simples. 25305

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados Inocêncio
Oliveira, Mendes Ribeiro Filho, Walter Pinheiro,
Nelson Otoch, Odelmo Leão, Duilio Pisaneschi....... 25306

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
dos destaques simples. 25306

PRESIDENTE (Michel Temer) - Destaque
para Votação em Separado, para supressão, do
art. 12 do substitutivo adotado na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação. 25306

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados Walter Pinheiro,
Sérgio Miranda. 25306

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
do dispositivo. 25307

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
Fernando Gabeira, Regis Cavalcante, Sérgio
Miranda, Miro Teixeira. Odelmo Leão, Professor
Luizinho, Mendes Ribeiro Filho. Bispo Rodrigues,
Inocêncio Oliveira, Aécio Neves. Ricardo Barros.. 25307

PRESIDENTE (Michel Temer) - Manuten-
ção do dispositivo destacado........... 25308

PROFESSOR LUIZINHO (Pela ordem.) -
Pedido de verificação de votação. 25308

PRESIDENTE (Michel Temer) - Deferimen-
to do pedido do Deputado Professor Luizinho. ....... 25308

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado Mendes Ribeiro
Filho....................................................................... 25309

PRESIDENTE (Michel Temer) - Prorroga-
ção da sessão. 25309

Usou da palavra para orientação da respecti-
va bancada o Sr. Deputado Inocêncio Oliveira......... 25309

ALOIZIO MERCADANTE (Pela ordem.) 
Cumprimento à Presidência pela iniciativa, em
atendimento a reivindicação do Partido dos Traba
lhadores, de convocação de reunião do Colégio de
Uderes para discussão das alterações introduzidas
no Código Aorestal brasileiro. Decisão unànime do
colegiado de retirada da matéria da pauta do Con
gresso Nacional, bem como de convocação de Co-
missão Mista para reapreciação da mesma • 25309

BABÁ (Pela ordem.) - Realização de reu
nião de comissão de Parlamentares com lideran
ças dos servidores públicos em greve. Anúncio
da ocorrência, em todo o País, de manifestação
de descontentamento da categoria com a política
de arrocho salarial. Apoio ao movimento dos ser-
vidores públicos. 25311

PAULO OCTÁVIO (Pela ordem.) - Aprova
ção, no âmbito da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, de proposta de emenda à
Constituição, de autoria do orador, sobre revoga-
ção do instituto da reeleição. 25311

ODELMO LEÃO (Pela ordem.) - Solicita
ção à Presidência de determinação do encerra
mento dos trabalhos nas Comissões. Orientação
da respectiva bancada................ 25311

ALEXANDRE CARDOSO (Pela ordem.) 
Reiteração de pedido à Secretaria da Receita Fe
deral de resposta a requerimento de informações
sobre sonegação do Imposto Territorial Rural. ....... 25311

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. .. 25311

Manutenção do dispositivo destacado. 25311

Declaração de prejudicialidade do desta-
que do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB................. 25322

Usaram da palavra, pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados Mussa Demes,
Osmânio Pereira, João Castelo, Welinton Fagun
des, Nelson Marquezelli, Inaldo Leitão, João Ma-
galhães, Pompeo de Mattos. 25322

PRESIDENTE (Michel Temer) - Destaque
para votação em separado, para supressão, do
art. 211 do substitutivo adotado pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação. 25322

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados Professor Luizinho, Odelmo Leão. ...... 25322

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado José Antonio Almeida...... 25322

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, a Sra. Deputada Ana Catarina. 25323

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os SIS. Deputados Professor Lui
zinho, Jutahy Júnior, Odelrno Leão, Bispo Rodri
gues, Inocêncio Oliveira, José Antonio Almeida,
Osmar senaglio, Ayrton Xerez, Pompeo de Mattos. . 25323



25325

25329

25329

25329

25329

25326

25325

25324

25325

25326

25326

25325

25326

25326

25326

25326

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados Inocêncio
Oliveira, José Antonio Almeida, Odelmo Leão, Fer
nando Gabeira, Regis Cavalcante, Maria Elvira,
Professor Luizinho. Fernan~o Coruja .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
da emenda .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, a Sra. Deputada Maria Elvira ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
da Emenda de Redação n!! 1.. .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
Inocêncio Oliveira, Professor Luizinho, Odelmo
Leão, Osmar Serraglio, Fernando Coruja ..

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

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto. o Sr. Deputado Jorge Alberto ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
aprovação da redação final ..

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal .

INOC~NCIO OUVEIRA (Pela ordem.) - Ape
Io aos Srs. Deputados para permanência em ple
nário para votação da proposta de emenda à
Constituição sobre prescrição das causas trabalhis-
tas no campo .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Consulta aos
Srs. Uderes e demais Parlamentares sobre concor
dância com a proposta de retirada dos itens 2, 3 e 4
da ~rdem do Dia e imediata apreciação do item 5...

Usou da palavra pela ordem o Sr. Depu-
tado Inocêncio Oliveira .
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PRESIDENTE (Michel Temer) - Manuten- PRESIDENTE (Michel Temer) - Constata-
ção do dispositivo destacado. 25324 ção de inexistência de objeções............................ 25330

PRESIDENTE (Michel Temer) - Destaque PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,
para votação em separado da Emenda de Plená- em segundo turno, da Proposta de Emenda à
rio n!! 13. 25324 Constituição n2 7-D, de 1999, que dá nova reda

ção ao inciso XXIX do art. 72 e revoga o art. 233
da Constituição Federal. 25330

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado Eliseu Resende. 25330

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de requerimento para retirada da matéria da
Ordem do Dia. 25330

Usou da palavra para orientação da respecti-
va bancada o Sr. Deputado Inocêncio Oliveira. ......... 25330

, Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado Professor Luizinho........... 25330

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
Ayrton Xerêz. 25330

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
do requerimento..................................................... 25330

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado Odelmo Leão. .... 25330

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado Dr. Heleno........................ 25330

Usou da palavra para encaminhamento da
discussão o Sr. Deputado José Antonio Almeida... 25330

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado Nelson Marchezan. 25331

Usaram da palavra para encaminhamento
da discussão os Srs. Deputados Rubens Furlan,
Luiza Erundina....................................................... 25331

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados Udson Bandeira,
Oscar Andrade....................................................... 25333

Usou da palavra para encaminhamento da
discussão o Sr. Deputado pompeo de Mattos. ...... 25333

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado Expedito Junior................ 25334

Usaram da palavra para encaminhamento
da discussão os Srs. Deputados Sérgio Novais,
Ronaldo Caiado. 25334

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri-
mento para encerramento da discussão da pro-
posta de emenda à Constituição n!! 7-D, de 1999... 25335

Usou da palavra pela ordem o Sr. Depu-
tado Walter Pinheiro. 25335

PRESIDENTE (Michel Temer) - Convocação
de sessão extraordinária a iniciar-se às 20h6min,
para continuação da discussão da matéria 25335

Apresentação de proposições: MARÇAL
FILHO; JOSÉ CARLOS ELIAS; RICARDO
BERZOINI E OUTROS; COSTA FERREIRA;

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados Jutahy Junior,
Inocêncio Oliveira, Jutahy Junior, Fernando Gabeira,
Odelmo Leão, Osmar Serraglio, José Antonio
Almeida, Professor Luizinho, Pompeo de Mattos.......

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
da emenda ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado Jutahy Júnior ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Destaque
para votação em separado da Emenda de Plená-
rio n!! 12 .
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AIRTON DIPP; GIOVANNI QUEIROZ; Usaram da palavra para orientação das
WELLlNGTON DIAS; BEN-HUR FERREIRA; LUIZ respectivas bancadas os Srs. Deputados Inocên-
BlnENCOURT; DILCEU SPERAFICO; POMPEO cio Oliveira, Odelmo Leão...................................... 25362
DE MAnOS; ALEXANDRE SANTOS; CELSO Usou da palavra.pela ordem, para registro
JACOB; NELSON PELLEGRINO; CHICO DA de voto, o_Sr. Deputado Nilton Capixaba. 25362
PRINCESA; LUIS CARLOS HEINZE; RAFAEL
GUERRA; CARLlTO MERSS; JÚLIO REDECKER; Usaram _da palavra pela ord~m. os Srs.
EUNrCIO OLIVEIRA; FERNANDO GABEIRA; Dep.uta~os Joao. Caldas, Mendes Ribeiro Filho,
L1DIA QUINAN' ALEXANDRE CARDOSO' IRIS DUlho Plsaneschl. 25362
SIMÕES; AVENZOAR ARRUDA; JOSÉ CARLOS Usaram da palavra pela ordem, para regis-
COUTINHO; ANTONIO CAMBRAIA; JORGE tro de voto, os Srs. Deputados Arnon Bezerra,
TADEU MUDALEN; JOSÉ DIRCEU; CONFÚCIO Max Mauro. 25363
MOURA; IÉDIO ROSA E OUTROS; JOÃO Usaram da palavra para orientação das
CALDAS E OUTROS; AGNELO QUEIROZ; respectivas bancadas os Srs. Deputados Inocên-
EXPEDITO JUNIOR. 25335 cio Oliveira, Odelmo Leão...................................... 25363

VII - Encerramento Usou da palavra pela ordem o Sr. Depu-
2 - ATA DA 85' SESSÃO DA cÂMARA DOS tado Darcrsio Perondi. 25363

DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, NOTURNA, DA Usaram da palavra pela ordem, para regis-
21! SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 51! tro de voto, os Srs. Deputados Gonzaga Patriota,
LEGISLATURA, EM 17 DE MAIO 2000 Max Mauro............................................................. 25363

1- Abertura da sessão ANTÔNIO GERALDO (Pela ordem.) _
li - Leitura e assinatura da ata da ses- Transcurso do 14311 aniversário de emancipação

são anterior polrtico-administrativa do MunicCpio de Caruaru,
11/- Leitura do expediente Estado de Pernambuco - 18 de maio.................... 25363
IV - Ordem do Dia EXPEDITO JÚNIOR (Pela ordem.) - Anún-
PRESIDENTE (Michel Temer) - Conti- cio de apresentação de projeto de lei sobre obri-

nuação da discussão, em segundo turno, da Pro- gatoriedade do uso de dispositivo de segurança
posta de Emenda à Constituição n1l 7-D, de 1999, em cartões plásticos, com dados gravados em
que dá nova redação ao inciso XXIX do art. 7'1 e fita magnética. 25363
revoga o art. 233 da Constituição Federal. 25357 JOSUÉ BENGTSON (Pela ordem.) _ Cres-

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação de cimento da produção de guaraná na Amazônia.
requerimento para encerramento da discussão...... 25358 Perspectiva de aumento do consumo do produto

Usaram da palavra para orientação das em âmbito mundial. 25364
respectivas bancadas os Srs. Deputados Inocên- Usou da palavra para orientação da res-
cio Oliveira, Silvio Torres, Osmar Serraglio, Ru- pectiva bancada o Sr. Deputado Odelmo Leão. .... 25365
bens Furlan, José Antonio Almeida, Walter Pi- DR. HÉLIO (Pela ordem.) - Importância da
nheiro, Bispo Rodrigues, Odelmo Leão. ................ 25358 instalação da Comissão Especial destinada a proferir

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação parecer ao projeto de lei sobre comércio eletrônico. ... 25365
do requerimento..................................................... 25358 Usou da palavra pela ordem o Sr. Depu-

Encerramento da discussão......................... 25358 tado Duilio Pisaneschi. 25365

Usaram da palavra para encaminhamento Usou da palavra para orientação da res-
da votação os Srs. Deputados Inácio Arruda, Ru- pectiva bancada o Sr. Deputado Odelmo Leão. .... 25365
bens Furlan, Avenzoar Arruda, Dilceu Sperafico. ... 25358 EDINHO ARAÚJO (Pela ordem) - Sauda-

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação, ção às participantes do seminário "Mulheres na
em segundo turno, da Proposta de Emenda à PolCtica, Mulheres no Poder", realizado na Casa... 25365
Constituição nº 7-0, de 1999. 25360 Usaram da palavra pela ordem os Srs.

Usaram da palavra para orientação das res- Deputados João Caldas, Inocêncio Oliveira. ......... 25365
pectivas bancadas os Srs. Deputados Fernando Usou da palavra para orientação da res-
Gabeira, Bispo Rodrigues, José Antonio Almeida, pectiva bancada o Sr. Deputado Odelmo Leão. .... 25366
Ayrton Xerêz, Fernando Coruja, Odelmo Leão, Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Walter Pinheiro, Osmar Serraglio, Inocêncio Olivei- Deputados Aécio Neves, Walter Pinheiro, Darcr·
ra, Roberto Jefferson, DUILlO Pisaneschi. 25360 sio Perondi, Luiz Carlos Hauly. 25366

Usou da palavra pela ordem, para registro Usou da palavra pela ordem, para regIstro
de voto, o Sr. Deputado Rodrigo Maia. 25362 de voto, o Sr. Deputado Paulo Uma. 25366
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Usaram da palavra pela ordem os Srs. COMISSÕES
Deputados Inocêncio Oliveira, Darcrsio Perondi, 4 - ATAS DAS COMISSÕES
Ricardo Barros. 25366 a) Comissão de Constituição e Justiça e de

HUGO BIEHL (Pela ordem.) - Depoimento Redação, 20· Reunião (Ordinária) em 17-5-00. .... 25405
do Ministro Raul Jungmann, do Desenvolvimento b) Comissão de Finanças e Tributação, 10.
Agrário, na Comissão de Agricultura e Polrtica Ru- Reunião (Ordinária), em 17-5-00........................... 25407
ral, da Casa, sobre ocupação de propriedades ru- 5 - PARECERES, PEC nll 407-G/96, Proje-
rais no País. Orientação da respectiva bancada..... 25367 tos de Lei nlls814-B/91, 3.963-B/93, 4.702-B/94,

DARCfslO PERONDI (Pela ordem.) - 434-B/95, 1.670-B/96, 1.966-B/96, 2.570-B/96,
Aprovação, pela Comissão de Constituição, Justi- 2.855-Al97, 3.584-B/97, 3.587-Al97, 3.657-Al97,
ça e Cidadania do Senado Federal, de proposta 3.S30-Al97, 4.075-Al98, 4.221-Al98, 467-Al99,
de emenda constitucional sobre vinculação de 579-Al99, 696-Al99, 715-Al99, 933-Al99,
recursos para a saúde pública............................... 25367 1.397-Al99, 1.440-Al99, 1.548-Al99, 1.572-Al99,

Usou da palavra para orientação da res- 1.657-Al99, 1.766-Al99, 1.781-Al99, 1.783-Al99,
pectiva bancada o Sr. Deputado Alex Canziani..... 25368 1.804-Al99, 1.82o-Al99, 1.860-B/99, 1.929-Al99,

JAIR BOLSONARO (Pela ordem.) _ Co- 1.996-Al99, 2.023-Al99, 2.061-Al99, 2.093-Al99,

à P 'dê . d à t- d 2.121-Al99, 2.122-Al99, 2.137-Al99, 2.160-Al99,brança resl nCla e resposta ques ao e A l A l

f I . I d 2.174-Al99, 2.199-Al99, 2.292-",,00, 2.294-1'V00,
ordem ormu ada anteriormente pe o ora oro so- 2.508-AlOO e 2.542-AlOO
bre existência de piso salarial de servidores in- 6 _ DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
ferior ao recém-estabelecido pelo Congresso
Nacional. 25368 a) Comissão de Agricultura e Política Ru-

PRESIDENTE (Michel Temer) _ Resposta ral, nll 07, em 17-5·00............................................ 25584'

D d J . B I b) Comissão de Desenvolvimento Urbanoao eputa o alr o sonaro. 25368
e Interior, nll 04, em 17-5-00.................................. 25584

Usaram da palavra pela ordem qs Srs.
C I I ê · OI' . 25368 c) Comissão de Minas e Energia, nll 9, emDeputados João a das, noc nClo Ivelra..........

17-5-00. 25584
PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra- d) Comissão de Relações Exteriores e De-

mento da votação. 25368 • N' I li 03 17 5 00
.esa aCiona, n , em - - . 25584

Aprovação da proposta de emenqa à e) Comissão de Trabalho, de Administra-
Constituição :....... 25368 25585

ção e Serviço Público, n!l 08, em 17-5-00 .
Anúncio de dispensa da redação final. ........ 25380 7 _ REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
Encaminhamento da matéria à promulgação. 25380 a) Comissão de Agricultura e Política Ru-
PRESIDENTE (Michel Temer) - Convoca- ral, nll 6, em 17-5-00............................................. 25585

ção dos Srs: Deputados para sessão extraordiná- b) Comissão de Fiscalização Financeira e
ria da Casa a iniciar-se às 9h de quinta-feira, 18 Controle, n!l 05,17-5-00. 25586
de maio. 25382 c) Comissão de Trabalho, Administração e

V - Encerramento Serviço Público nll 04, em 17-5-00. 25586
'3-ATOS DO PRESIDENTE 6-MESA
a) Tornar sem efeito Nomeação: Eliana 7 - LfoERES E VICE-LfDERES

Borges Melo 25405 8 - DEPUTADOS EM EXERCfclO
b) Nomeação: Raquel Monteiro Macedo..... 25405 9 - COMISSÕES
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Giovanni Queiroz
Luciano Castro
Zé Gomes da Rocha
Gonzaga Patriota

Ata da 84ª Sessão, em 17 de maio de 2000
Presidência dos Srs. Michel Temer, Presidente; Marçal Filho, Themístocles Sampaio,

§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 14HORAS COMPARECEMOSSENHORES:
Severino Cavalcanti

Ubiratan Aguiar

Jaques Wagner

Efraim Morais

Roraima

AIRTON CASCAVEL

ALCESTE ALMEIDA
ALMIRSA
LUIS BARBOSA

ROBERIO ARAUJO
Presentes de\Roraima: 6

PPS

PMDB
PPB
PFL

PL

Amapá

ANTONIO FEIJAO PST
BADU PICANCO PSDB
DR. BENEDITO DIAS PPB
EDUARDO SEABRA --PTB
EVANDRO MILHOMEN PSB
FATIMA PELAES PSDB
JURANDIL JUAREZ PMDB
Presentes de Amapá: 7

Pará

ANIVALDO VALE PSDB
BABA PT
ELCIONE BARBALHO PMDB
GERSON PERES PPB
JORGE COSTA PMDB
JOSE PRIANTE PMDB
JOSUE BENGTSON PTB
NILSON PINTO PSDB
PAULO ROCHA PT
RAIMUNDO SANTOS PI=I
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RENILDO LEAL

VALDIR GANZER
VIC PIRES FRANCO
ZENALDO COUTINHO
Presentes de Pará: 15

Amazonas

ATILA LINS

EULER RIBEIRO

FRANCISCO GARCIA

LUIZ FERNANDO

PAUQERNEY AVELlNO

SILAS CAMARA
VANESSA GRAZZIOTIN
Presentes de Amazonas: 7

Rondonia
AGNALDO MUNIZ

CONFUCIO MOURA

EURIPEDES MIRANDA

EXPEDITO JUNIOR..

NILTON CAPIXABA
OSCAR ANDRADE

SERGIO CARVALHO
Presentes de Rondonia: 7

Acre

ILDEFONCO CORDEIRO
JOAOrOTA

MARCIO BITTAR
NILSON MOURAO

SERGIO BARROS
ZILA BEZERRA
Presentes· de Acre: 6

Tocantins
ANTONIO JORGE
DARCI COELHO
JOAO RIBEIRO .

KATIAABREU
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PTB

PT
PFL
PSDB

PFL

PFL
PFL

PPB

PFL

PTB

PCdoB

PPS
PMOB
por
PFL

PTB
PFL

PSDB

PFL
PPB

PPS

PT
PSDB
PFL

PTB
PFL
PFL
PFL
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OSVALDO REIS
PAULO MOURAO
RAINEL BARBOSA
UDSON BANDEIRA
Presentes de Tocantins: 8

PMDB
PSDB
PMDB
PMDB

Maio de 2000

Maranhão

ANTONIO JOAQUIM ARAUJO

CESAR BANDEIRA
COSTA FERREIRA
GASTA0 VIEIRA
JOAO CASTELO

JOSE ANTONIO ALMEIDA
NEIVA MOREIRA
NICELOBAO
PEDRO FeRNANDES
PEDRO NOVAIS

ROBERTO ROCHA

SEBASTIAO MADEIRA
Presentes de Maranhão: 12

Cearã

ALMEIDA DE JESUS

ANIBAL GOMES
ANTONIO CAMBRAIA
ARNON BEZERRA
CHIQUINHO FEITOSA
EUNICIO OLIVEIRA
INACIO ARRUDA

JOSE L1NHARES

JOSE PIMENTEL
MANOEL SALVIANO
MAURO BENEVIDES

MORONI TORGAN
NELSON OTOCH
PINHEIRO LANDIM

RAIMUNDO GOMES DE MATOS
ROMMEL FEIJO
SERGIO NOVAIS

PPB

PFL
PFL

PMDB
PSDB
PSB
PDT
PFL
PFL

PMDB

PSDB

PSDB

PL

PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PCdoB
PPB
PT

PSDB
PMDB

PFL
PSDB
PMDB
PSDB
PSDB
PSB
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Piaul

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

VICENTE ARRUDA
Presentes de ceará: 19
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PSDB

ATILA LIRA PSDB

B.SA PSDB
CIRO NOGUEIRA PFL

GESSIVALDO ISAIAS PMDB

JOAO HENRIQUE PMDB
PAES LANDIM PFL

THEMISTOCLES SAMPAIO PMDB
WELLlNGTON DIAS PT
Presentes de Piau(: 8

Rio Grande do Norte
ANA CATARINA PMDB

HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB

LAIRE ROSADO PMDB

LAVOISIER MAIA PFL

MUCIO SA PMDB
Presentes de Rio Grande do Norte: 5

Paraíba

ADAUTO PEREIRA PFL

ARMANDO ABILlO PMDB

AVENZOARARRUDA PT

CARLOS DUNGA PMDB

DAMIAO FELlCIANO PMDB

DOMICIANO CABRAL PMOB

INALOO LEITAO PSDB

MARCONDES GADELHA PFL
RICARDO RIQUE PSOB
Presentes de Paralba: 10

Pernambuco

ANTONIO GERALDO PFL

ARMANDO MONTEIRO PMDB

CLEMENTINO COELHO PPS
DJALMA PAES PSB
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EDUARDO CAMPOS

FERNANDO FERRO
INOCENCIO OLIVEIRA
JOAQUIM FRANCISCO

JOEL DE HOLLANDA

LUIZ PIAUHYLINO

MARCOS DE JESUS
OSVALDO COELHO

PEDRO CORREA
PEDRO EUGENIO

SALATIEL CARVALHO
SERGIO GUERRA

Presentes de Pemambuco: 18

PSS

PT
PFL
PFL

PFL
PSDB

PSDS
PFL

PPB
PPS
PMDB
PSDB

Maio de 2000

Alagoas

ALBERICO CORDEIRO

AUGUSTO FARIAS
HELENILDO RIBEIRO
JOAOCALDAS
JOAQUIM BRITO

JOSE THOMAZ NONO
LUIZ DANTAS

Presentes de Alagoas: 7

Sergipe

ADELSON RIBEIRO

JORGE ALBERTO

JOSE TELES
MARCELO DEDA

PEDRO VALADARES

SERGIO REIS
Presentes de Sergipe: 6

Bahia

CORIOLANO SALES

FELlX MENDONCA
FRAN91STONIO PINTO
GERALDO SIMOES

PTB

PPB
PSDB
PL
PT

PFL

PST

PSC
PMDB

PSDB
PT

PSB

PSDB

PMDB

PTB
PMDB
PT
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GERSON GABRIELLI

HAROLDO LIMA
JAIME FERNANDES
JAIROAZI
JOAO ALMEIDA
JOAOLEAO

JONIVAL LUCAS JUNIOR
JORGE KHOURY
JOSE CARLOS ALELUIA

JUTAHY JUNIOR

LEUR LOMANTO
LUIZ MOREIRA

MANOEL CASTRO
MARIO NEGROMONTE

NELSON PELLEGRINO
PAULO BRAGA
PAULO MAGALHAES

REGINALDO GERMANO

ROLAND LAVIGNE
SAULO PEDROSA

URSICINO QUEIROZ
WALDIR PIRES

WALTER PINHEIRO
YVONILTON GONCALVES
Presentes de Bahia: 29

Minas Gerais

ADEMIR LUCAS
AECIONEVES
ANTONIO DO VALLE

CARLOS MOSCONI

CLEUBER CARNEIRO

CUSTODIO MATIOS

DANILO DE CASTRO
EDMAR MOREIRA

EDUARDO BARBOSA
ELISEU RESENDE
HELIO COSTA
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PFL

PCdoB
PFL
PFI

PSDS
PSDS
PFL
PFL
PFL

PSDB

PFL

S.PART
PFL
P5DS
PT
PFL
PFL

PFL

PFL

PSDS
PFL
PT

PT
PPB

PSDB
PSDB
PMOS
PSDS

PFL

PSDB

PSDB
PPB

PSDB
PFL
PMOB



25142 Quinta-feira 18 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

HERCULANO ANGHINETTI
IBRAHIM ABI-ACKEL

JAIME MARTINS
JOAO FASSARELLA
JOAO MAGALHAES

JOAOMAGNO

JOSE MILITA0

JULIO DELGADO
LAEL VARELLA

LINCOLN PORTELA

MARCIO REINALDO MOREIRA

MARCOS LIMA
MARIA DO CARMO LARA
MARIA ELVIRA
MARIO ASSAD JUNIOR
MARIO DE OLIVEIRA
ODELMOLEAO
OLIMPIO PIRES
OSMANIO PEREIRA

PHILEMON RODRIGUES

RAFAEL GUERRA

ROBERTO BRANT

ROMEL ANIZIO
ROMEU QUEIROZ

SARAIVA FELIPE

SERGIO MIRANDA
VIRGILJO GUIMARAES

WALFRIDO MARES GUIA
ZAIRE REZENDE
Presentes de Minas Gerais: 40

PPB
PPB

PFL
PT
PMOS

PT

PSDB
PMDB

PFL

PSL
PPB

PMDB
PT
PMOB
PFL
PMOB
PPB
POT

PMDB

PL

PSDS

PFL

PPB
PSDB

PMDB

PCdoS
PT

PTS
PMDS
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Esplrlto Santo

ALOIZIO SANTOS

FEU ROSA
JOAOCOSER
JOSE CARLOS ELIAS
MAGNO MALTA
MARCUS VICENTE

NILTON BAiANO

PSOB
PSDB
PT

PTB
PTS
PSDS

PPB
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RICARDO FERRACO
Presentes de Espfrito Santo: 8

Rio de Janeiro

ALCIONE ATHAYDE
ALEXANDRE CARDOSO

ALMERINDA DE CARVALHO
AROLDE DE OLIVEIRA
AYRTON XEREZ
BISPO RODRIGUES

CELSOJACOB
DINO FERNANDES
DR. HELENO

EBERSILVA
EURICO MIRANDA
FERNANDO GABEIRA

FERNANDO GONCALVES
JAIR BOLSONARO
JANDIRA FEGHALI
JOAOMENDES
JOAO SAMPAIO
JORGE BITTAR

JOSE CARLOS COUTINHO
LUIS EDUARDO
LUIZ SERGIO
MATTOS NASCIMENTO
MILTON TEMER

MIRIAM REID

PASTOR VALDECI PAIVA
PAULO BALTAZAR
PAULOFEIJO
RODRIGO MAIA

RONALDO CEZAR COELHO
SIMAO SESSIM
WANDERLEY MARTINS
Presentes de Rio de Janeiro: 31

São Paulo
ALOIZIO MERCADANTE

ANDRE BENASSI
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PSDB

PPB
PSB

PFL
PFL
PPS
PL

PDT
PSDB

PSOB
PDT

PPB
PV
PTB
PPB
PCdoB
PMDB
POT
PT
PFL
POT
PT
PST
PT
POT

PSL
PSS
PSOS
PT8

PSOS
PPB
PDT

PT

PSDS
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ANGELA GUADAGNIN
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
ANTONIO KANDIR
ANTONIO PALOCCI
ARLINDO CHINAGLIA

ARNALDO FARIA DE SA
ARNALDO MADEIRA
BISPO WANDERVAL
CELSO GIGLlO
CLOVIS VOLPI
CUNHA BUENO
DE VELASCO
DELFIM NElTO
DR. EVILASIO
DR. HELIO

DUILlO PISANESCHI
EDINHO ARAUJO

EDUARDO JORGE
EMERSON KAPAZ
FERNANDO ZUPPO
GILBERTO KASSAB
IARA BERNARDI
JAIR MENEGUELLI

JOAO HERRMANN NETO
JOSE DE ABREU
JOSE DIRCEU
JOSEINDIO
JULIO SEMEGHINI
LUIZA ERUNDlNA
MALULY NETTO
MARCOS CINTRA

MEDEIROS
MILTON MONTI
NELO ROOOLFO
NELSON MARQUEZELLI
NEUTON LIMA
PAULO KOBAYASHI
PROFESsOR LUIZINHO
RICARDO BERZOINI

PT
PSDB
PSDB
PT
PT
PPB
PSDB
PL
PT8
PSD8
PP8
PSL
PPB
PSB
POT
PTB
PPS

PT
PPS
PDT
PFL
PT

PT

PPS
PTN
PT
PMDB
PSDB
PSB
PFL
PL

PFL
PMDB
PMDB
PTe
PFL
PSDe
PT
PT
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RICARDO IZAR

RUBENS FURLAN

SAMPAIO DORIA

TELMA DE SOUZA
VADAOGOMES

WAGNER SALUSTIANO
XICO GRAZIANO
ZULAIE COBRA
Presentes de Slo Paulo: 49

Mato Grosso
CELCITA PINHEIRO

LINOROSSI
OSVALDO SOBRINHO
RICARTE DE FREITAS
WELlNTON FAGUNDES

~LSON SANTOS
Presentes de Mato Grosso: 6

Distrito Federal
AGNELO QUEIROZ
ALBERTO FRAGA
MARIA ABADIA
Presentes de Distrito Federal: 3

Goiês
BARBOSA NETO
EULER MORAIS

JUQUINHA
L1DIA QUINAN
LUCIA VANIA
LUIZ BITTENCOURT
NORBERTO TEIXEIRA
PEDRO CHAVES

PEDRO WILSON

ROBERTO BALESTRA

RONALDO CAIADO
VILMAR ROCHA

Presentes de Golés: 13
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PMOB
PPS
PSDB

PT
PPB

PPB
PSDB
PSOB

PFL
-PSDB

PTB
PSDB
PSDB

PMDB

PCdoB
PMDB
PSDB

PMDB
PMDB

PSDB
PSDB
PSDB

PMDB
PMDB
PMDB

PT
PPB
PFL
PFl
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Mato Grosso do Sul

BEN-HUR FERREIRA

JOAO GRANDAO

MARCAL FILHO
WALDEMIR MOKA

Presentes de Mato Grosso do Sul: 4

Paraná

ABELARDO LUPION

AFFONSO CAMARGO

AIRTON ROVEDA

ALE>< CANZIANI

CHICO DA PRINCESA

DILCEU SPERAFICO

DR. ROSINHA

FLAVIOARNS

GUSTAVO FRUET

IRISSIMOES

JOSE CARLOS MARTINEZ

JOSEJANENE

LUCIANO PIZZATIO

LUIZ CARLOS HAULY

MARCIO MATOS

MAX ROSENMANN

MOACIR MICHELETTO
NELSON MEURER

ODILlO BALBINOTII
OLIVEIRA FILHO

OSMAR SERRAGLlO

PADRE ROQUE

RENATO SILVA

RICARDO BARROS

RUBENS BUENO

WERNER WANDERER

Pre.'5entes de Paranã: 26

Santa Catarina

ANTONIO CARLOS KONDER REIS
EDINHO BEZ

PT

PT

PMDB

PMDB

PFL

PFL

PSDB

PSDB

PSDB

PPB

PT

PSDB

PMDB

PTB

PTB

PPB

PFL

PSDB

PT

PSDB

PMDB
PPB

PSDB
PSDB

PMDB

PT

PSDB

PPB

PPS

PFL

PFL
PMDB
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EDISON ANDRINO

FERNANDO CORUJA
GERVASIO SILVA

HUGO BIEHL
JOAOMATOS

JOSE CARLOS VIEIRA

LUCI CHOINACKI

PEDRO BITTENCOURT
RAIMUNDO COLOMBO

SERAFIM VENZON

VICENTE CAROPRESO

Presentes de Santa Catarina: 13
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PMOB

PDT
PFL

PPB
PMDB

PFL

PT

PFL
PFL

PDT
PSDB

Rio Grande do Sul
AIRTON OIPP
AUGUSTO NARDES
CAIORIELA

DARCISIO PERONDI

ESTHER GROSSI
FERNANDO MARRONI

JULIO REDECKER

LUIS CARLOS HEINZE

MARCOS ROLlM

MENDES RIBEIRO FILHO

NELSON MARCHEZAN

OSVALDO BIOLCHI

PAULO JOSE GOUVEA

ROBERTO ARGENTA
Presentes de Rio Grande do Sul: 14
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1- ABERTURA DA SESSÃO rir parecer ao Projeto de Lei n2 2.905, de 1997, do Se-

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - A lista de n~or Deputado Fem~n~o ~abeira, ~ue "Impõe co~di-
presença registra o comparecimento de 377 Senha- çoes para a comerclahzaçao de ahmentos genetlca-
res Deputados. mente modificados" e apensados, em substituição ao

Está aberta a Sessão. Deputado CARLOS MELLES.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo At~nciosamente, - Deputado Inocêncio 011-

brasileiro iniciamos nossos trabalhos. velra, Llder do PFL.

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da Defiro. Publique-se.
sessão anterior. Em 17-5-2000. - Michel Temer, Pre-

sidente.
11 - LEITURA DA ATA

O SR. DR. HÉLIO, servindo como 22 Secretário,
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. EDINHO BEZ, servindo como 12 Secretá
rio, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

Do Sr. Deputado Aécio Neves, Lider do Bloco
Parlamentar PSDB/PTB, nos seguintes termos:

CF. PSDB/PTB/I/N" 17012000

Brasrlia, 17 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os

Deputados VEDA CRUSIUS, NELSON MARCHEZAN
e VICENTE CAROPRESO, como membros titulares, e
os Deputados PEDRO HENRY, LUIZ PIAUHYLlNO e
MARISA SERRANO, como membros suplentes, para
integrarem a Comissão Externa destinada a "esclarecer
em que circunstância ocorreu a morte do ex-Presidente
João Goulart, em 6 de dezembro de 1976, na estância
de sua propriedade, na Província de Corrientes, na
Argentina".

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, lí
der do Bloco PSDB/PTB.

Publique-se.
Em 17-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

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

Oncio nll 0896-L-PFUOO

Brasrlia, 10 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

MÁRIO ASSAD passa a integrar, como membro titu
lar, a Comissão Especial destinada a apreciar e profe-

Ofício nº 0903-L-PFUOO

Brasrlia, 10 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado MÁRIO

ASSAD para integrar, como membro titular, a Comis
são Especial destinada a apreciar e proferir parecer
ao Projeto de Lei nº 2.699, de 1997, do Sr. Augusto
Nardes, que "institui a Cédula do Produto Agropecuá
rio (CPA), e dá outras providências", em substituição
ao Deputado CARLOS MELLES.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 17-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Geddel Vieira Lima, Líder
do Bloco Parlamentar PDDB/PSTIPTN, nos se
guintes termos:

OF/GAB/l/Nº 286

Brasnia, 17 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Em atenção aos Ofícios SGM/P n2 1.026/99 e

SGM/P nº 206/2000, encaminho a Vossa Excelência
a relação dos nomes dos Deputados do Bloco Parla
mentar PMDB/PST/PTN, que comporão a Comissão
Especial destinada a apreciar e proferir parecer ao
Projeto de Lei nº 1.483/99, que "Institui a fatura eletrô
nica e a assinatura digital nas transações de "comér
cio eletrônico", e apensado.

TITULARES

Hermes Parcianello
Jorge Costa
Jorge Pinheiro
Marcelo Barbieri
Marçal Filho
Nelson Proença
Pinheiro Landim
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Brasília, 16 de maio de 2000

SenhorPresidente,
Tenho a honra de comunicar a V. E~ que o Blo

co PUPSL indica os Deputados Lincoln Portela,
PSUMG, como titular, e Pastor Valdeci PSURJ, como
suplente, para integrarem a Comissão Especial, des-

Brasília, 16 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Exll que o Blo

co PLlPSL indica os Deputados Joio Caldas, PUAL,
como titular, e Philemon Rodrigues PUMG, como su
plente, para integrarem a Comissão Especial, desti
nada a apreciar e proferir parecer ao Projeto de Lei nº
2.763, de 2000, dos Senhores Deputados Sérgio No
vais e Maria do Carmo Lara, que "dispõe sobre a Polí
tica Nacional de Saneamento, seus instrumentos e dá
outras providências".

Sendo o que se apresenta para o momento, rei
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. - Deputado Valde
mar Costa Neto, Líder do Bloco PLlPSL.

Publique-se.
Em 17-5-2000. - Michel Temer, Pre

sidente.

Of. nº 223/00

Publique-se.
Em 17-5-2000. - Michel Temer, Pre

sidente.

Df. nº 222/00

Brasma, 16 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a V. Ex!! os Deputados

Almeida de Jesus, PUCE, como titular, e José Alek
sandro, PSUAC, como suplente, para integrarem a
Comissão Especial destinada a apreciar e proferir pa
recer ao Projeto de Lei Complementar nº 72, de 1999,
do Senhor Deputado Adolfo Marinho, que "estabelece
normas de cooperação entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios na prestação de ser
viços públicos de abastecimento de água potável e de
esgotos sanitários, nos termos do disposto no inciso
IX e parágrafo único do art. 23 da Constituição Fede
ral" e apensado.

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Ex!! os meus
protestos de elevado apreço e distinta consideração.
- Deputado Valdemar Costa Neto, Líder do Bloco
PUPST/PSL.

Brasrlia, 16 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Ex!! que o Bloco

PUPSL indica os Deputados De Velasco, PSUSp,
como titular, e Cabo Júlio PUMG, como suplente, para
integrarem a Comissão Externa destinada a "esclare
cer em que' circunstância ocorreu a morte do
ex-Presidente João Goulart, em 6 dezembro de 1976,
na estância de sua propriedade, na Província de Corri
entes, na Argentina, a requerimento do Senhor Depu
tado Miro Teixeira.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. - Deputado Valde
mar Costa Neto, Líder do Bloco PUPSL.

Publique-se.
Em 17-5-2000. - Michel Temer, Pre

sidente.

Brasflia, 17 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Senhoria a

fim de indicar o Deputado MARCOS ROLlM (PTIRS),
como titular, e o deputado NILMÁRIO MIRANDA
(PT/MG), como suplente, para integrarem a Comis
são Externa destinada a "esclarecer em que circuns
tância ocorreu a morte do ex-Presidente João Gou
lart, em 6 de dezembro de 1976, na estância de sua
propriedade, na Província de Corrientes, na Argenti
na".

Atenciosamente, - Deputado Aloízio Merca
dante, Líder do PT.

'Publique-se.
Em 17-5-2000. - Michel Temer, Pre

sidente.

Do Sr. Deputado Valdemar Costa Neto, U
der do Bloco Parlamentar PUPSL, nos seguintes
termos:

Of. nº 220/00

Outrossim, informo que as demais vagas serão Of. nº 221/00 - BP
preenchidas oportunamente.

Atenciosamente, - Deputado Geddel Vieira
Lima, Líder do PMDB

Publique-se.
Em 17-5-2000. - Michel Temer, Pre

sidente.

Do Sr. Deputado Aloízio Mercadante, Uder
do PT, nos seguintes termos:

OHcio nº 396/PT
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Brasma, 10 de maio de 2000

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

do Regimento Interno, comunico a V. ex- que a Co-

tinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à OF N!! 213-P/2000 - CCJR
Constituição nl! 54-A, de 1999, do Senhor Deputado BrasOia 26 de abril de 2000
Celso Giglio e outros, que acrescenta artigo ao Ato .'
das Disposições Constitucionais Transitórias· (cria Senhor Presidente,
quadro temporário para servidores públicos). Encaminho a Vossa Excelência, para as provi-

Sendo o que se apresenta para o momento, rei- dênci~s regimentais ca~íveis, ~ Recurso nl! 148!97,
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado apreciado por este Órgao Técnico em 25 de abril do
apreço e distinta consideração. - Deputado Valde- corrente.
mar Costa Neto Uder do Bloco PUPSL. Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelên-

, cia protestos de elevada estima e distinta consideração.
Publlque-se. _ Deputado Ronaldo cezar Coelho, Presidente.
Em 17-5-2000. - Michel Temer, Pre- .

sidente Pubhque-se.
. Em 17-5-2000. - Michel Temer, Presi-

Of. nl! 225/00 - BP dente.

Brasrlía, 16 de maio de 2000 OF. N2 214-P/2000 - CCJR

Senhor Presidente, Brasflia, 26 de abril de 2000
Tenho a honra de comunicar a V. ExA que o Blo- Senhor Presidente,

co PUPSL indica os Deputados Robério Araújo, Encaminho a Vossa Excelência, para as provi-
PURR, como titular, e Almeida de Jesus, PUCE, dências regimentais cabfveis, o Recuso n2 242198,
como suplente, para integrarem a Comissão Especial apreciado por este Órgão Técnico em 25 de abril do
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à ~ corrente.
Constituição nl! 77-A, de 1999, do Senhor Deputado Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelên-
Ubiratan Aguiar e outros, que "altera a redação do in- cia protestos de elevada estima e distinta consideração.
ciso I do art. 159 da Constituição Federal" (programas _ Deputado Ronaldo cezar Coelho, Presidente.
de desenvolvimento científico e tecnológico nas Re-
giões Norte, Nordeste e Centro-Oeste), e apensada. Publlque-se.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei- Em 17-5-2000. - Michel Temer, Presi-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado dente.
apreço e distinta consideração. - Deputado Valde- OF. N!! 215-P/20oo - CCJR
mar Costa Neto, Uder do Bloco PUPSL. Brasrlía, 26 de abril de 2000

Publique-se. Senhor Presidente,
Em 17-5-2000. - Michel Temer, Pre- Encaminho a Vossa Excelência, para as provi-

sidente. dências regimentais cabíveis, o Recurso nl! 243/98,
Do Sr. Deputado Ronaldo Cezar Coelho, aprec!ado por este Órgão Técnico em 25 de abril do

Presidente da Comissão de Constltui9io e Justl- corrente.
98 e de Reda9io, nos seguintes termos: Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelên-
OF. N2 212-P/2000 _ CCJR cia protestos de elevada estima e distinta consideração.

- Deputado Ronaldo cezar Coelho, Presidente.
Brasrlía, 26 de abril de'2000 Publlque-se.

Senhor Presidente, Em 17-5-2000. - Michel Temer, Presi-
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi- dente.

dências regimentais cabfveis, o Recurso nl! 92196, Do Sr. Deputado Barbosa Neto, Presidente
apreciado por este Órgão Técnico em 25 de abril do da Comissão 'de Vla9io e Transportes, nos se-
corrente. gulntes termos:

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelên-
cia protestos de elevada estima e distinta consideração. Of. P-28/2000
- Deputado Ronaldo cezar Coelho, Presidente.

Publlque-se.
Em 17-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.



Considere-se afastado a partir desta
data. Publique-se, nos termos do artigo 56,
inciso 11, e § 1º, da CF c/c artigos 235, inci
sos 11 e 111, e 236, parágrafo único, todos do
RICO. Após, convoque-se o respectivo su
plente. Ao Senhor Diretor-Geral.

Em 17-5-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

Publique-se.
Em 17-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Enivaldo Ribeiro, nos se
guintes termos:

Ofício nº 066-GERl2000

Brasrlia, 17 de maio de 2000

Senhor Presidente,
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misslo de Viação e Transportes, em reunião ordiná- Nos termos do artigo 56, inciso 11, e § 1º, da
ria realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei nº Constitutção Federal, c/c artigos 235, inciso 11 e 111; e
1.918/99 - do Senado Federal (PLS nl! 394/99) - que 236, parágrafo único, todos do RICO, requeiro a Vos-
"altera a Lei n2 5.917, de 10 de setembro de 1973, que sa Excelência licença para tratamento de saúde por
aprova o Plano Nacional de Viação, de modo a incluir, 5 dias, a partir de 17 de maio de 2000, conforme
na relação descritiva dos portos marítimos, fluviais e atestado médico em anexo e, consecutivamente, a
lacustres, o Porto de Santa Maria do Boiaçu, no Esta- partir de seu término, licença para tratar de interesse
do de Roraima". particular por 120 dias, a partir de 22 de maio de

Atenciosamente, - Deputado Barbosa Neto, 2000, totalizando 125 dias de afastamento do man-
Presidente. dato parlamentar.

Atenciosamente, - Deputado Enivaldo Ribeiro.

(11
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Do Sr. Deputado Pinheiro Landim, nos se
guintes termos:

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para indagá-lo acerca da seguinte questão: se um de
putado titular. afastado do exercício do mandato para
o exercício de cargo previsto no art. 56. I. da Consti
tuição Federal (com a conseqüente assunção do su
plente. nos termos do § 12 do mesmo dispositivo),
concomitantemente ao retorno ao exercício do man
dato. for licenciado para tratar de interesse particular
por 30 dias, o referido suplente permanece no exercí
cio do mandato pelo período da licença. ou teria que
exonerar-se quando do primeiro retorno, visto não ser
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Do Sr. Deputado Raimundo Colombo, nos vaga com a posse do titular temporário como Secretá-
seguintes termos: rio de Estado. Pergunta-se: caso ele resolva candida-
Ofício/Consultal102/20oo tar-se para prefeito ou vice-prefeito. tendo que se de-

, . . sincompatibilizar no'dia previsto em lei. volta para a
Braslha. 11 de maio de 2000 Câmara Federal. afastando-o-segunQo suplente que

havia assumido, ou se este deve cumprir todo o perío
do de afastamento do titular licenciado. já que o pri
meiro suplente comunicou o seu afastamento para
ser Secretário de Estado?

Certificar também se. nestas hipóteses. o primeiro
suplente não perde a sua condição de suplente. mesmo
que não tenhacondições de retomarcom a licençadotitu
lar, podendo sim se um novo processo de licença ocorrer.

Requeiro. ainda, examinar as seguintes hipóte
ses: a) se o titular afasta-se por mais de 125 dias. o su
plente deve assumirpara depois licenciar-se. convocan
do-se concomitantemente o segundo suplente; b) o titu
lar licencia-se por 130 dias. pode o primeiro suplente.
depois de assumir, licenciar-se para trato de interesse
particular (120 dias) epara tratamento de saúde (5 dias)
convocando-se o segundo suplente. já que a soma dos
períodos foi superior a 120 dias. mas ainda inclusa no
penedo de afastamento do titular (130 dias).

Termos em que
P. Deferimento.
Brasília. 12 de maio de 2000. - Deputado Álva

ro Gaudêncio Neto.

Encaminhe-se o assunto como Con
sulta à Mesa. o qual será analisado conjun
tamente com os questionamentos formula
dos pelos Srs. Deputados Raimundo Colom
bo e Pinheiro Landim. Ao Sr. Primeiro Vi
ce-Presidente. para. preliminarmente. ofer
tar parecer sobre a matéria. Publique-se.

Em 17-5-2000. - Michel Temer. Pre
sidente.

Exmo. Sr.
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente.
Cumprimento-o cordialmente. submeto a Vossa

Excelência a seguinte consulta. relativa a licença de
Deputado.

Na oportunidade, questiono se o Deputado su
plente no exercício do mandato parlamentar que se li
cenciar para tratar de interesses particulares. de
acordo com o art. 235. 11 e 111. do Regimento Interno.
tem assegurado o seu retorno ao exercício do manda
to, na conclusão ou encerramento da referida licença,
caso seja mantido o afastamento do titular?

No aguardo de uma manifestação de Vossa
Excelência, desde já renovo protestos de estima e
consideração.

Atenciosamente, - Raimundo Colombo.
Deputado Federal.

Encamlnhe-se o assunto como Con
sulta à Mesa, o qual será analisado conjun
tamente com os questionamentos formula
dos pelo Sr. Álvaro Gaudêncio Neto e o Sr.
Deputado Pinheiro Landim. Ao Sr. Primeiro
Vice-Presidente. para. preliminarmente.
ofertar parecer sobre a matéria. Oficie-se e.
após. publique-se.

Em 17-5-2000. - Michel Temer. Pre
sidente.

Do Sr. Deputado Álvaro Gaudênclo Neto,
nos seguintes termos:

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados.

O signatário, na condição de primeiro suplente
de Deputado Federal pelo Estado da Paraíba (resulta
do das eleições de 1998). vem. respeitosamente, soli
citar informações sobre a hipótese que passa a narrar:

Um deputado federal eleito nas eleições referi
das resolve pedir licença por mais de 121 dias; deverá
o primeiro suplente ser convocado para substituí-lo
durante este período. O suplente que assumiu, após
prestar o juramento de praxe. comunica que está se
afastando para ocupar o cargo de Secretário de Go
verno em seu Estado. Desta fomia. o segundo su
plente deve ser convocado para assumir a cadeira



Aprova o texto do Acordo sobre
Arbitragem Comercial Internacional entre
o Mercosul, a República da Bolívia e a·
República do Chile, concluído em Bue
nos Aires, em 23 de julho de 1998.

(Às Comissões de Economia, Indústria
e Comércio; e de Constituição e Justiça e
de Redação.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica aprovado o texto do Acordo sobre

Arbitragem Comercial Internacional entre o Mercosul,
a República da Bolívia e a República do Chile, conclu
ído em Buenos Aires, em 23 de julho de 1998.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à consideração do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do

NOTA TÉCNICA

el:l~mi~h~~ Q ~~y'nto çomp Consul
ta à Mesa, o qual será analisado conjunta
mente com os questionamentos formulados
pelos Srs. Deputado~ Raimundo Colombo e
Álvaro Gaudêncio Neto. Ao Sr. Primeiro Vi
ce-Presidente, para, preliminarmente, ofertar
parecer sobre a matéria. Publique-se.

Em 17-5-2000. - Michel Temer, Pre
sidente.

Consulta-nos o Dep. Pinheiro Landim se o depu
tado titular, afastado do exercício do mandato para o
exercício de cargo previsto no art. 56, I, da CF (com a
conseqüente assunção do suplente, nos termos do § 12

do mesmo dispositivo), concomitantemente ao retorno
ao exercício do mandato for licenciado para tratar de in
teresse particular, por 30 dias, se o referido suplente
permaneceria no exercício do mandato pelo período da
licença, ou teria que exonerar-se quando do primeiro re
torno, visto não ser possível ao suplente assumir em
caso de licença do titular dessa natureza, isoladamente.

Ora, a assunção de suplente nas hipóteses
constitucionalmente previstas tem como objetivo pre
cípuo assegurar que a representação popular seja
mantida em caso de ausência mais prolongada do ti
tular, para investidura em determinadas funções ou
em caso de licença médica superior a 120 dias.

Não é convocado o suplente, por outro lado, em
hipóteses de licenças menos prolongadas, como no
caso de licença médica por prazo inferior ao supraci
tado, nem em caso de licença para trato de"interesse
particular, mesmo porque esta não pode ser superior
a 120 dias por sessão legislativa.

Todavia, a Mesa da Câmara dos Deputados tem
aceito reiteradamente, com base em consulta efetua
da à douta Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, que a convocação do suplente ocorra em
hipótese de otitular acumular, por mais de 120 dias, li
cença médica e para trato de interesse particular,
desde que não ocorra interstício entre elas.

Assim, com base no entendimento anterior da
Mesa desta Casa, na linha de garantir ao máximo a re
presentação popular, bem como pelo fato de o suplente
já estar no exercício do mandato, entendemos, por ana-
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possível ao suplente assumir em caso de licença des- logia, em inexistindo interstício entre o afastamento do
sa natureza do titular, isoladamente? titular para o exercício de cargo constitucionalmente au-

Dada a relevância da matéria, solicito os escla- torizado e uma subseqüente licença, não haver razão
recimentos necessários noque dizem respeito ao tema. para que o mesmo seja afastado do seu exercício.

Brasília, 17 de maio de 2000. - Deputado Pi- Brasília, 17 de maio de 2000. - Gilvan Correia
nhelro Landim. "deQueiroz Filho,.Consultor Legislativo - Eduardo

de Carvalho cháves Filho, Assessor Jurídico.

Do Sr. Deputado" Álvaro Gaudêncio Neto,
nos seguintes termos:

Brasília, 17 de maio de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que ACEITO assumir o mandato de
Deputado Federal, na qualidade de Suplente, pelo
Estado da Paraíba, nos termos do artigo 56, § 12, da
Constituição Federal.

Aproveito a oportunidade para apresentar pro
testos de consideração e apreço. - Álvaro Gauden
cio Neto, PFUPB.

Publique-se, nos termos art. 58, § 12,

da CF. Ao Senhor Diretor-Geral.
Em 17-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 470, DE 2000
(Da Comissão de Relações Exteriores

e de Defesa Nacional)
MENSAGEM Nº 821/99



CAPfTULO 11
Do Poder Executivo

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Presidente da República

I •

......................................................... ~ .
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente

da República:

VIII - celebrar tratados, convenções e atos inter
nacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;

IX- decretaroestado de defesa eoestado de sítio;

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

LEI N2 9.307, DE 23 DE SETEMBRO DE 1996

Dispõe Sobre a Arbitragem.

CAPfTULO I
Disposições Gerais

Art. 1º As pessoas capazes de contratar pode
rão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relati
vos a direitos patrimoniais disponíveis.

Art. 22A arbitragem poderá ser de direito ou de
eqüidad~, a critério das partes.

§ 1ºPoderão as partes escolher, livremente, as
regras de direito que serão aplicadas na arbitragem,
desde que não haja violação aos bons costumes e à
ordem pública.

§ 2º Poderão, também, as partes convencionar
que a arbitragem se realize com base nos princípios
gerais de direito, nos usos ecostumes e nas regras in
ternacionais de comércio.

CAPfTULO 11
Da Convenção de Arbitragem e seus Efeitos

Art. 3º As partes interessadas podem submeter
a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante
convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula
compromissória e o compromisso arbitral.

TfTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPfTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional
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artigo 49 da Constituição Federal, acarretem encargos 1- resolver definitivamente sobre tratados, acor-
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional dos ou atos internacionais que acarretem encargos

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
data de sua publicação. 11- autorizar o Presidente da República a decla-

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu- rar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças es-
tado Luiz Carlos Hauly, Presidente. trangeiras transitem pelo território nacional ou nele

permaneçam temporariamente, ressalvados os ca-
sos previstos em lei complementar;MENSAGEM N!! 821, DE 1999

(Do Poder Executivo)

Submete à consideração do Con
gresso Nacional o texto do Acordo sobre
Arbitragem Comercial Internacional entre
o Mercosul, a República da Bolívia e a
República do Chile, concluído em Bue
nos Aires, em 23 de julho de 1998.

(À Comissão Par1amentar Conjunta do
Mercosul (Resolução Nº U96-Cn). Apos, às C0
missões de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional; de Economia, Indústria e Comércio; e
de Constituição e Justiça e de Redação.)

Senhores Membros d1 o Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no artigo 84, in

ciso VIII, da Constituição Federal, submeto à elevada
consideração de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro dc Estado,
Interino, das Relações Exteriores, o texto do Acordo so
bre Arbitragem Comercial Internacional entre o Merco
sul, a República da Bolívia e a República do Chile, con
cluído em Buenos Aires, em 23 de julho de 1998.

Brasflia, 22 de junho de 1999.- Fernando Hen
rique Cardoso.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres

so Nacional:
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· .
EM NR 1651MRE.

Brasília, 25 de maio de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de encaminhar à consideração de

Vossa Excelência, em anexo, a versão em português
do texto do Acordo sobre Arbitragem Comercial Inter
nacional, firmado em Buenos Aires, em 23 de julho de
1998, pelos Governos da República Federativa do Bra
sil, da República Argentina, da República do Paraguai
e da República Oriental do Uruguai, Estados - parte
do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), a Repúbli
ca da Bolívia e a República do Chile.

2. Trata - se de instrumento internacional que
visa a ampliar, no âmbito do Continente Sul - ameri
cano, os benefícios previstos pelo Acordo sobre Arbi
tragem Comercial Internacional do Mercosul, celebra
do na capital argentina na mesma ocasião, com obje
tivo de regular a arbitragem como meio alternativo pri
vado de solução de controvérsias surgidas de contra
tos comerciais internacionais entre pessoas trsicas
ou jurídicas de direito privado.

3. A negociação do referido Acordo foi feita na
esfera da Comissão Técnica da Reunião de Ministros
da Justiça do Mercosul, realizada na capital argentina
entre 8 e 11 de junho de 1998. A iniciativa partiu da
idéia de ampliação do escopo de benefícios da inte
gração regional aos países vizinhos, com base nos
demais instrumentos já subscritos a este respeito, a
saber, o Acordo de Complementação Econômica nº
36, entre o Mercosul e a República da BoJrvia; o Acor
do de Complementação Econômica nº 35, entre o
Mercosul e a República do Chile; e as Decisões do
Conselho do Mercado Comum de nº 14/96 e nº 12197
sobre, respectivamente, a "Participação do Chile em
Reuniões do Mercosul".

4. A proposta de Acordo sobre Arbitragem Co
merciallnternacional do Mercosul, agora estendido à

.República da BoJrvia e à República do Chile, teve ori
gem em projeto submetido pelo Presidente da Fede
ração das Indústrias de São Paulo ao Senhor Ministro
da Justiça em setembro de 1996, em data anterior à
vigência da nova lei brasileira sobre arbitragem (Lei nll

9.307/96). Na justificativa do projeto inicial, aquela Fe
deração ressaltou que "os acordos de integração eco
nômica estão diretamente vinculados a um sistema
justo e eficaz de solução de controvérsias, não ape
nas para as divergências surgidas entre os Estados 
Parte, mas também para as controvérsias privadas".

5. O Ministério da Justiça dirigiu, pela parte, brasi
leira o processo negociador, no qual se buscou compa
tibilizar o Projeto de acordo com a lei brasleira sobre ar-

bitragem e, simultaneamente, atender à crescente e ur
gente demada nacional por uma forma eficiente de re
solução de conflitos entre empresas e pessoas físicas
do Brasil e dos demais países membros do Mercosul.

6. Em razão da complexidade do tema, o encami
nhamento da proposta ao Ministério da Justiça e à
mesa de negociações foi precedido de apreciação por
parte da Consultoria Jurídica, do Departamento de
Integração Latino - Americana e da Diretoria - Geral
para Assuntos Consulares, Jurídicos e de Assistência
a Brasileiros no Exterior do Ministério das Relações
Exteriores. Tal análise permitiu verificar, de um lado, a
compatibilidade do Acordo com a nova lei brasileira da
arbitragem e,de outro, a conveniência da iniciativa de
filiar - se à vertente mais moderna do direito do comér
cio internacional, de forma a lograr o fortalecimento do
processo de integração no âmbito do Mercosul.

7. Ao buscar consagrar no âmbito do Mercado
Comum do Sul e de suas relações com as Repúblicas
da Bolívia e do Chile um caminho ágil e transparente
para a solução dos conflitos, a exemplo do que vem
sendo feito nos Estados Unidos e na União Européia,
o Brasil e os demais parses signatários do menciona
do Acordo objetivaram, em última instância, acompa
nhar a evolução da legislação internacional a respei
to, em benefício da promoção do comércio entre os
países signatários e também destes com os demais
'mercados externos.

8. Uma vez que é da competência exclusiva do
Congresso Nacional resolver definitivamente sobre
Acordos, nos termos do inciso I do Artigo 49 da Cons
tituição Federal, permito-me submeter a Vossa Exce
lência, igualmente em anexo, o projeto de Mensagem
presidencial, para que Vossa Excelência, caso esteja
de acordo, encaminhe o referido instrumento à apre
ciação do Poder Legislativo.

Respeitosamente, - Luiz Felipe de Seixas
Corrêa, Ministro de Estado, interino, das Relações
Exteriores.

Acordo sobre Arbitragem Comerciallntemacional
Entre o Mercosul, a República da Bolívia

e a República do Chile

A República Argentina, a República Federativa do
Brasil, a República do Paraguai ea República Oriental do
Uruguai, Estados-Partes do Mercado Comum do Sul
(MERCOSUL), a República da Bolívia e a República do
Chile serão denominados Partes Signatárias.

As Partes Contratantes do presente Acordo são
o Mercosul, a República da Bolívia e a República do
Chile.

Considerando o Tratado de Assunção, subscrito
em 26 de março de 1991, entre a República Argenti-



ARTIGO 3
Âmbito material e espacial de aplicacão

O presente Acordo se aplicará à arbitragem, sua or
ganização fi procedimentos e às sentenças ou laudos ar
bitrais, se ccorrer alguma das seguintes circunstâncias:

a} a convenção arbitral for celebrada entre pes
soas físicas ou jurídicas que, no momento de sua cele
bração, tenham sua residência habitual ou o centro
dos negócios, ou a sede, ou sucursais, ou estabeleci
mentos ou agências,em mais de uma Parte Signatária;

ti} o contrato~base tiver algum contato objetivo
- jurídico ou econômico - com mais de uma Parte
Signatária;

c) se as partes não expressarem sua vontade
em contrário e o contrato-base tiver algum contato ob
jetivo - jurídico ou econômico - com uma Parte Sig
natária, sempre que o tribunal tenha a sua sede em
uma das Partes Signatárias;

ACORDAM:
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na, a República Federativa do Brasil, a República do a) "arbitragem": meio privado - institucional ou
Paraguai e a República Oriental do Uruguai, e o Pro· '1ad hoc' - para a solução de controvérsias;
tocolo de Ouro Preto, subscrito em 17 de dezembro b) "arbitragem internacional": meio privado para
de 1994, entre os mesmos Estados; a solução de controvérsias relativas a contratos co-

Considerando o Acordo de Complementação merciais internacionais entre particulares, pessoas fí·
Econômica nº36, subscrito entre o Mercosul e a Repú- sicas ou jurídicas;
blica da Bolívia; o Acordo de Complementação Econô· c) "autoridade judicial": órgão do sistema judi-
mica nº35, subscrito entre o Mercosul ea República do ciário estatal;
Chile e as Decisões do Conselho do Mercado Comum d) "contrato-base": acordo que dá origem às
do Mercosul nº14/98 "Participação de Terceiros Países controvérsias submetidas a arbitragem;
~~oc~dos em.Reuniões d~~Mercosul" e nQ1,~97 "Par- e) "convenção arbitral": acordo pelo qual as
tlclpaçao do Chile em Reunloes do Mercosul , partes decidem submeter à arbitragem todas ou al-

Reafirmando a vontade das Partes Contratan- gumas controvérsias que tenham surgido ou pos-
tes de pactuar soluções jurídicas comuns para o forta- sam surgir entre elas com respeito a relações con-
lecimento do processo de integração regional; tratuais. Poderá adotar a forma de uma cláusula

Destacando a necessidade de proporcionar ao compromissória incluída em' um contrato ou a de
setor privado métodos alternativos para a solução de um acordo independente; ,1

controvérsias surgidas de contratos comerciais inter- f) "domicílio das pessoas físicas": sua residên-
nacionais concluídos entre pessoas físicas ou jurídi- cia habitual e, subsidiariamente, o centro principal de
cas de direito privado; seus negócios;

Convencidos da necessidade de uniformizar a g) "domicflio das pessoas jurídicas ou sede so-
organização e o funcionamento da arbitragem inter- cial": o lugar principal da administração ou a sede de
nacional para contribuir para a e~pansão do comércio sucursais, estabelecimentos ou agências;
regional e internacional; h) "laudo ou sentença arbitral estrangeira": re-

Desejosos de promover e incentivar a solução solução definitiva da controvérsia pelo tribunal arbitral
eh1rajudicial, de controvérsias privadas por meio da com sede no estrangeiro;
arbitragem, prática conforme com as peculiaridades i) "sede do Tribunal Arbitral": Parte Signatária elei-
das transações internacionais; ta pelos contratantes ou, na sua falta, pelos árbitros,

Tendo em conta a Convenção Interamericana para os fins dos artigos 3, 7,13,15, 19 e22deste Acor-
sobre Arbitragem Comercial Internacional, de 30 de do, sem prejuízo do lugar da atuação do Tribunal;
janeiro de 1975, concluída na cidade de Panamá, a j) "tribunal arbitral": órgão constituído por um ou
Convenção Interamericana sobre Eficácia E;rtraterri- vários árbitros;
torial das Sentenças e Laudos Arbitrais Estrangeiros,
de 8 de maio de 1979, concluída em Montevidéu e a
Lei Modelo sobre Arbitragem Comercial Internacional
da Comissão das Nações Unidas para o Direito Mer
cantil Internacional, de 21 de junho de 1985;

ARTIG01
Objatiuo

O presente Acordo tem por objetivo regular a ar
bitragem como meio alternativo privado de solução
de controvérsias surgidas de contratos comerciais in
ternacionais entre pessoas físicas ou jurídicas de di
reito privado.

ARTIGO 2
Definiçõ~~

. Para fins de aplicação do presente Acordo, en
tender-5e-á por:



Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 18 25157

d) O contrato-base tiver algum contato objetivo
jurídico ou econômico - com uma Parte Signatária e
o tribunal arbitral não tiver sua sede em nenhuma
Parte Signatária, sempre que as partes declararem
expressamente sua intenção de submeter-se ao pre
sente Acordo;

e) o contrato-base não tiver nenhum contato ob
jetivo - jurídico ou econômico - com uma Parte Sig
natária e as partes tenham elegido um tribunal arbi
trai com sede em uma Parte Signatária, sempre que
as partes declararem expressamente sua intenção
de submeter-se ao presente Acordo.

ARTIGO 4
Tratamento eqüitativo e de boa fé

1 - A convenção arbitral dará um tratamento
eqüitativo e não-abusivo aos contratantes, em especi
al nos contratos de adesão, eserá pactuada de boa fé.

2 - A convenção arbitral inserida em um contra
to deverá serclaramente legível e estar localizada em
lugar razoavelmente destacado.

ARTIGO 5
Autonomia da convencão arbitral

A convenção arbitral é autônoma com relação
ao contrato-base. Sua inexistência ou invalidade não
implica e nulidade da convenção arbitral.

ARTIGO 6
Forma e direito aplicável à validade

formal da convencão arbitral

1 - A convenção arbitral deverá ser escrita.
2 - A validade formal da convenção arbitral se

regerá pelo direito do lugar de celebração.
3 - A convenção arbitral celebrada entre au

sentes poderá concretizar-se pela troca de cartas
ou telegramas com recebimento comprovado. As
comunicações feitas por fax, correio eletrônico ou
meio equivalente deverão ser confirmadas por do
cumento original, sem prejuízo do estabelecido no
número 5.

4 - A convenção arbitral celebrada entre ausen
tes se aperfeiçoa no momento e na Parte Signatária em
que se recebe a aceitação pelo meio escolhido econfir
mado pelo documento original.

5 - Se não se houverem cumprido os requisitos
de validade formal exigidos pelo direito do lugar de
celebração, a convenção será considerada válida se
cumprir com os requisitos formais do direito de algu
ma das Partes Signatárias com a qual o contra
to-base tem contatos objetivos, de acordo com o es
tabelecimento no art. 3, alínea b).

ARTIGO?
Direito aplicável à validade intrínseca

da convencão arbitral

1- A capacidade das partes da convenção arbitral
se regerá pelo direito de seus respectivos domicnios.

2 - A validade da convenção arbit~l, com respe
ito ao consentimento, objeto e causa, será regida peJo
direito da Parte Signatária, sede do tribunal arbitral.

ARTIGO 8
Competência para conhecer da existência

e validade da convencão arbitral

As questões relativas à existência e validade da
convenção arbitral serão resolvidas peJo tribunal arbi
trai, de ofício ou por solicitação das partes.

ARTIGO 9
Arbitragem de direito ou de eqüidade

Por disposição das partes, a arbitragem poderá
ser de direito ou de eqüidade. Na ausência de disposi
ção, será de direito.

ARTIGO 10
Direito aplicável à controvérsia

pelo tribunal arbitral

As partes poderão elegero direito que se aplica
rá para solucionar a controvérsia com base no direito
internacional privado e seus princípios, assim como
no direito de comércio Internacional. Se as partes
nada dispuserem sobre esta matéria, os árbitros deci
dirão conforme as mesmas fontes.

ARTIGO 11
Tipos de arbitragem

As partes poderão livremente submeter-se à ar
bitragem institucional ou ad hoc.

No procedimento arbitral, serão sempre respei
tados os princípios do contraditário, da igualdade das
partes, da imparcialidade do árbitro e de seu livre con
vencimento.

ARTIGO 12
Normas gerais de procedimento

1- Na arbitragem institucional:

a) o procedimento perante as instituições arbitrais
se regerá por seu próprio regimento;

b) sem prejuízo do disposto na alínea anterior, as
Partes Signatárias incentivarão as entidades arbitrais se
qiadas em seus territórios para que adotem um regula
mento comum;



ARTIGO 16
Árbitros

1 - Poderá ser árbitro qualquer pessoa legal
mente capaz e que goze da confiança das partes.

2 - A capacidade para ser árbitro se rege pelo
direito de seu domicílio,

ARTIGO 13
Sede e idioma

ARTIGO 14
Comunicacões e notificacões
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c) as instituições poderão publicar para seu conhe- 2 - A comunicação e notificação se considerarão
cimento e difusão,as listas públicas de árbritos,denomi- recebidas no dia em que setenha realizado a entrega se-
nação e composição dos tribunais e regimentos internos; gundo o estabelecido na alínea a), do número anterior.

2 - Na arbitragem ad hoc: 3 - Na convenÇão arbitral poderá ser estabelecido
a) as partes poderão estabelecer o procedimen- um domf~iIio das pessoas f~si~ ou, jurfd~cas, eara o fim

to arbitral. No momento de celebrar a convenção arbi- de recebimento das .comunlcaçoes e notificaçoes. ~am-
trai as Partes, preferentemente, poderão acordar so- bém poderá ser desIgnada uma pessoa para esse fim,

bre a designação dos árbitros e, quando for o caso, os ARTIGO 15
árbitros substitutos, ou estabelecer a modalidade Início do procedimento arbitral

pela qual serão designados; 1 _ Na arbitragem institucional o procedimento
b) se as partes ao presente Acordo nada tive- se iniciara conforme o que disponha o regulamento

rem previsto, aplicar-se-ão as normas de procedi- ao qual as partes se tenham submetido. Na arbitra-
mento da Comissão Interamericana de Arbitragem gem 'ad hoc' a parte que pretenda iniciar o procedi-
Comercial (CIAC) - conforme o estabelecido no arti- mento arbitral intimará a outra na forma, estabelecida
go 3 da Convenção Interamericana sobre Arbitragem na convenção arbitral.
Comercial Internacional do Panamá, de 1975 - vi- 2 - Na intimação constarão necessariamente:
gentes na momento da celebração da convenção ar- a) o nome e o domicílio das partes;
bitral;

b) a referência ao contrato-base e à convenção
c) tudo o que não foi previsto pelas partes, pelo arbitral;

Acordo e pelas normas de procedimento da CIAC, ) d . - d b t t á b'tc a eClsao e su me er o assun o ar I ra-
será resolvido pelo tribunal arbitral atendendo aos gem e de designar os árbitros;
princípios estabelecidos no artigo 11 .

d) o objeto da controvérsia e a indicação do
montante, valor ou quantia comprometida.

3 - À falta de estipulação expressa quanto à for
ma da intimação, será ela efetuada conforme o esta
belecido no artigo 14.

4 - A intimação para iniciar uma arbitragem 'ad
hoc' ou o ato processual equivalente na arbitragem
institucional será válido, inclusive para fins de reco
nhecimento ou execução dos laudos ou sentenças ar
bitrais estrangeiras, quando tenham sido realizados
de acordo com o estabelecido na convenção arbitral,
nas disposições deste Acordo ou, quando for o caso,
no direito da Parte Signatária sede do tribunal arbitral.
Em qualquer caso, se assegurará à parte intimada um
prazo razoável para exercer o direito de defesa.

5 - Realizada a intimação na arbitragem 'ad
hoc', ou o ato processual equivalente na arbitragem
institucional, segundo o disposto no presente artigo,
não poderá ser invocada uma violação à ordem públi
ca para questionar sua validade, seja na arbitragem
institucional ou na 'ad hoc'.

1 - As partes poderão designar uma Parte Signa
tária como sede do tribunal arbitral, Caso não o façam, o
tribunal arbitral determinará o lugar da arbitragem em
alguma dessas Partes Signatárias, levadas em conta as
circunstâncias do caso e a conveniência das partes.

2 - Na f~lta de estipulação expressa das partes,
o idioma será o da sede do tribunal arbitral.

1 - As comunicações e notificações que se efe
tuarem para dar cumprimento às normas do ptesente
Acordo, serão consideradas devidamente realiza
das,salvo disposição em contrário das partes:

a) quando tenham sido entregues pessoalmen
te ao destinatário, ou tenham sido recebidas por carta
certificada, telegrama registrado ou meio equivalente
dirigidos ao seu domicilio declarado;

b) se as partes não houverem estabelecido um
domicnio especial e se não se conhecer o domicílio
após pesquisa razoável, considerar-se-á recebida
toda comunicação e notificação ~scrita que tenha
sido remetida à última residência habitual ou ao ulti
mo domicflio conhecido de seus negócios.



ARTIGO 20
Laudo ou sentença arbitral

1 - O laudo ou sentença arbitral será escrito,
fundamentado e decidirá completamente o litígio. O
laudo ou a sentença será definitivo e obrigatório para
as partes e não admitirá recursos, exceto os estabele
cido nos artigos 21 e 22.

2 - Quando houver diversos árbitros, a decisão
será tomada por maioria. Caso não se obtenha maio
ria, a questão será decidida pelo voto do presidente.

3 - O árbitro que discorde da maioria poderá
declarar e fundamentar seu voto em separado.

4 - O laudo ou sentença será assinado pelos
árbitros e conterá:

a) a data e lugar em que foi proferido;

ARTIGO 19
Medidas cautelares

As medidas cautelares poderão serditadas pelo tri
bunal arbitral ou pela autoridade judicial competente. A
solicitação dirigida por qualquer das partes a uma autori
dade judicial não se considerará incompatível com a con
venção arbitral, nem implicará renúncia à arbitragem.

ARTIGO 18
Competência do tribunal arbitral

1 - O tribunal arbitral terá a faculdade de decidir
acerca da sua própria competência e, conforme esta
belece o art. 8, das exceções relativas à existência,
validade e eficácia da convenção arbitral.

2 - A exceção de incompetência do Tribunal funda
da na inexistência de matéria arbitrável ou na inexistência,
nulidade ou caducidade da convenção arbitral nas institui
ções arbitrais, se rege por seu próprio regulamento.

3 - Na arbitragem 'ad hoc', a exceção de in
competência pelas causas anteriores deverá ser in
terposta até o momento da apresentação da contes
tação à demanda ou, em caso de reconvenção, até a
réplica à mesma. As partes não estão impedidas de
opor essa exceção pelo fato de que hajam designado
um árbitro ou participado da sua designação.

4 - O tribunal arbitral poderá decidir as exce
ções relativas a sua competência como questão pré
via; porém, poderá também continuar com suas ativi
dades e reservar a decisão sobre as exceções para o
laudo ou sentença final.
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3 - No desempenho de sua função, oárbitro de- 1- Aqualquer momento do processo, por petição
verá proceder com probidade. imparcialidade, inde- da parte o tribunal arbitral poderá dispor, por conta pró-
pendência, competência, diligência e discrição. pria, as medidas cautelares que estime pertinentes, re-

4 - A nacionalidade de uma pessoa não será im- solvendo, se for o caso, sobre a contracautela.
pedimento para que atue como árbitro, salvo acordo em 2 - Esta medidas, quando forem ditadas pel~

contrário das partes. Ter-se-á em conta a conveniência tribunal arbitral, serão instrumentalizadas por meio de
de designar pessoas de nacionalidade distinta das par- um laudo provisional ou interlocutório.
tes no conflito. Na arbitragem 'ad hoc' com mais de um 3 - O tribunal arbitral poderá solicitar, de oHcio
árbitro, o Tribunal não poderá estar composto unicamen- ou por petição da parte, à autoridade judicial compe-
te porárbitros da nacionalidade de l!ma das partes, salvo tente a adoção de uma medida cautelar.
a~rdo expresso ~estas, no qual se manifestem as ~- , 4 _ As solicitações de cooperação cautelar in-
zoes desta seleçao, que poderá constar na convençao ternacional editadas pelo tribunal arbitral de uma Par-
arbitral ou em outro documento. te Signatária serão remetidas ao juiz da Parte Signa-

ARTIGO 17 tária sede do tribunal arbitral para que este juiz a
Nomeação, recusa e substituição dos árbitros transmita para seu diligenciamento ao juiz competen

te do Estado requerido. Neste caso, os Estados pode-
Na arbitragem 'ad hoc', na falta de previsão das rão declarar no momento de ratificar este Acordo, 0"'-

partes, as normas de procedimentos da Comissão posteriormente, que, quando seja necessária a exe-
Interamericana de Arbitragem Comercial - CIAC - cução dessas medidas em outra Parte Signatária, o
vigentes no momento da designação dos árbitros, re- tribunal arbitral poderá solicitar o auxrHo da autorida-
gerão sua nomeação, recusa e substituição. de judicial competente da Parte Signatária em que se

deva executar a medida, por intermédio das respecti
vas autoridades centrais ou, se for o caso, das autori
dades encarregadas do diligenciamento da coopera
ção jurisdicional internacional.

As solicitações de cooperação cautelar internacio
nal serão regidas para as Partes Signatárias que são
Estados Partes do Mercosul pelo disposto no Protocolo
de Medidas Cautelares aprovado por Decisão do Conse
lho do Mercado Comum do Mercosul n!! 27/94. Para as
Partes Signatárias não vinculadas pelo referido Protoco
lo vigorará a Convenção Interamericana sobre Cum
primento de Medidas Cautelares de 1979. Na sua fal
ta, aplicar-se-á o direito da Parte Signatária onde
deva se fazer efetiva a medida.



ARTIGO 23
Execução do laudo ou sentença

arbitral estrangeiros

1 - Para a execução do laudo ou sentença
arbitral estrangeiros se aplicará, para as Partes Signa
tárias que sejam Estados-Partes do Mercosul, o dis
posto, no que couber, no Protocolo de Cooperação e
Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial,
Trabalhista e Administrativa do Mercosul, aprovado
por decisão do Conselho do Mercado Comum n2

5/92, a Convenção Interamericana sobre Arbitragem
- ComerciaHnternacional do Panamá de 1975 e a Con

venção Interamericana sobre a Eficácia Extraterritori
al das Sentenças e Laudos Arbitrais Estrangeiros de
MontevIdéu de 1979.

2 - Para as Partes Signatárias não vinculadas
pelo referido Protocolo, aplicar-se-ão as convenções
interamericanas citadas no número anterior, ou, na
sua falta, o direito do Estado onde se deva executar o
laudo ou sentença arbitral estrangeiro.

ARTIGO 24
Encerramento da Arbitragem

A arbitragem terminará quando for ditada a sen
tença ou laudo definitivo, ou quando seja determinado
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b) os fundamentos em que se baseia, ainda que d) não tenham sido respeitados os princípios do
seja por eqüidade; devido processo legal;

c) a decisão acerca da totalidade das questões e) tenha sido ditado por pessoa incapaz para ser
submetidas à arbitragem; árbitro;

d) as despesas da arbitragem. f) refira-se a uma cóntrovérsia não prevista na
5 - Caso um dos árbitros não assine o laudo ou convenção arbitral;

sentença, será informado o motivo pelo qual não te- g) contenha decisões que excedam os termos
nha sido assinado, devendo o presidente do tribunal da convenção arbitral.

arbitral certificar tal fato. 3 - Nos casos previstos nas alíneas a, b, d, e e
6 - O laudo ou sentença será devidamente noti- do número 2, a sentença judicial declarará a nulidade

ficado às partes pelo tribunal arbitral. absoluta do laudo ou sentença arbitral. Nos casos
7 - Se, no curso da arbitragem, as partes che- previstos nas alíneas c, f, e g, a sentença judicial de-

garem a um acordo quanto ao Iitrgio, o tribunal arbi- terminará a nulidade relativa do laudo ou sentença ar-
trai, a pedido das partes, homologará tal fato median- bitral. No caso previsto na alínea c, a sentença judici-
te um laudo ou sentença arbitral que contenha os re- ai poderá declarar a validade e determinar a continua-
quisitos do número 4 do presente artigo. ção do procedimento na parte não viciada e estabele

cerá que o tribunal arbitral dite laudo ou sentença
complementar. Nos casos das alíneas f e g novo lau
do ou sentença arbitral deverá ser ditado.

4 - A petição, devidamente fundamentada, deverá
ser formulada no prazo de 90 dias corridos a partir da no~

ficação do laudo ou sentença. arbitral ou, se for o caso, a
partirda notificação da decisão a que se refere o artigo 21.

5 - A parte que invoque a nulidade deverá com
provar os fatos em que se baseia a petição.

ARTIGO 21
Solicitação de retificação e ampliação

1 - Dentro dos trinta (30) dias seguintes à notifi
cação do laudo ou sentença arbitral, e a não ser que
as partes tenham acordado outro prazo, qualquer de
las poderá solicitar ao tribunal que:

a) retifique qualquer erro material;

b) precise a abrangência de um ou vários pon
tos específicos;

c) se pronuncie sobre alguma das questões ob
jeto da controvérsia que não tenha sido resolvida;

2 - A solicitação de retificação será devidamen
te notificada à outra parte pelo tribunal arbitral.

3 - Salvo acordo entre as partes, o tribunal arbi
traI decidirá sobre a solicitação em um prazo de vinte
(20) dias e as notificará de sua resolução.

ARTIGO 22
Peticão de nulidade do laudo

ou sentença arbitral

1 - O laudo ou sentença arbitral s6 poderá ser
impugnado perante a autoridade judicial da Parte
Signatária sede do tribunal arbitral mediante uma pe
tição de nulidade.

2 - O laudo poderá ser impugnado por nulidade
quando:

a) a convenção arbitral seja nula;

b) o tribunal tenha sido constituído de modo irre
gular;

c) o procedimento arbitral não esteja em confor
midade com as normas deste Acordo, com o regula
mento da instituição arbitral ou com a convenção arbi
trai, conforme o caso;



ARTIGO 26
Disposições finais

1 - O presente Acordo entrará em vigor quando
tenham sido depositados os instrumentos de ratifica
ção por pelo menos dois Estados Partes do Mercosul
e pela República da Bolívia ou pela República do Chile.

Para os demais Estados ratificantes, entrará em
vigor no trigésimo dia posterior ao depósito de seu
respectivo instrumento de ratificação.

2 - O presente Acordo não restringirá as dispo
sições das convenções vigentes sobre a mesma ma
téria entre as Partes Signatárias, desde que não o
contradigam.

3 - A República do Paraguai será depositária do
presente Acordo e dos instrumentos de ratificação e
enviará cópias devidamente autenticadas dos mes
mos às Partes Signatárias.

Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 18 25161

O encerramento da arbitragem pelo tribunal arbitral normas a que este acordo se refere, aplicar-se-ão os
caso: princípios e regras da Lei Modelo sobre Arbitragem

a) as partes estejam de acordo em terminar a Comercial Internacional da Comissão das Nações
arbitragem; Unidas para o Direito Mercantil Internacional, de 21

b) o tribunal arbitral constate que o procedimen- de junho de 1985.
to arbitral se tornou, por qualquer razão, desnecessá
rio ou impossível.

ARTIGO 25
Disposições gerais

1 - A aplicação das normas de procedimento
da Comissão Interamericana de Arbitragem Comerci
ai (CIAC) para a arbitragem ad hoc', conforme o pre
visto no artigo 12, número 2, alínea b, não implicará
que a arbitragem seja considerada institucional.

2 - Salvo disposição em contrário, das partes
ou do tribunal arbitral, as despesas resultantes da ar
bitragem serão divididas igualmente entre as partes.

3 - Para as situações não previstas pelas par
tes, pelo presente Acordo, pelas regras de procedi
mento da Comissão Interamericana de Arbitragem
Comercial Internacional, nem pelas convenções e

Pela

4 - Na condiçao de depositária do presente Acordo, a Repliblica do Paraguai
notificará as Partes Signatárias da data da sua entrada em vigor e da data de
depósito dos instrumentos de ratlficaçao.

Feito em Buenos Aires, RepObllca Argentina, a09 vinte e três dias do mês de Julho
d. 1998, em 11 originai no. idioma. POJtU9uA. e ••panhol, aendo ambo8 textos
Igualmente 8ulA tlcos.

I

Pela República Federativa do Brasil
Luiz FeHpe Lamprela

JO • .c
o...-?~_..::rs:_~__-

Pela Replibllca da Bollvla
Javier Murlllo de la Rocha

Pela República do Paraguai
Rubén Melgarejo

Pela Rep(lbllca Orientai do Uruguai
Dldler Qpertll
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Aviso nº 863 - C. Civil.

Em, 22 de junho de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRASíLlA- DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República rela
tiva ao texto do Acordo sobre Arbitragem Comercial
Internacional entre o Mercosul, a República da Bolívia
e a República do Chile.

Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carvalho,
Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

COMISSÃO DE RELACÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

I - Relatório

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica submete à consideração do Congresso Nacional
por meio da Mensagem nº821 , de 1999, acompanha
da de exposição de motivos firmada pelo Senhor Mi
nistro de Estado, interino, das Relações Exteriores, o
texto do Acordo sobre Arbitragem Comercial Interna
cional entre o Mercosul, a República da Bolívia e a
República do Chile, concluído em Buenos Aires, em
23 de julho de 1998.

O ato internacional que ora apreciamos foi fir
mado na capital argentina entre o Mercosul, o Chile e
a Bolívia, na mesma ocasião em que os membros do
Mercosul conclu íram o "Acordo sobre Arbitragem Co
merciallnternacional do Mercosul'. Assim, abriu-se a
possibilidade de recurso à arbitragem como meio
para a solução de litígios comerciais. Segundo a ex
posição de motivos ministerial, o presente acordo re
sulta do esforço de ampliação da integração ao Chile
e à Bolívia, consubstanciado no "Acordo de Comple
mentação Econômica nfJ36", entre o Mercosul e a Re
pública da Bolívia; "Acordo de Complementação Eco
nômica nfJ35", entre o Mercosul e a República do Chi
le; a Decisão nº 14/96, sobre a participação de tercei
ros países associados em reuniões do Mercosul e a
Decisão nº 12/97, sobre a participação do Chile em
reuniões do Mercosul, ambas do Conselho do Merca
do Comum.

A celebração dos acordos de arbitragem inter
nacional entre os países-membros do Mercosul e
deste com os países associados, assim como a ade
são do Brasil à "Convenção sobre (J Reconhecimento
e a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras

(Convenção de Nova York)", somente foi possível em
virtude da vigência da Lei brasileira sobre arbitragem,
a Lei nº9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei Marco
Maciel).

A Mensagem nº 821/99, que encaminhou ao
Congresso Nacional o Acordo sobre Arbitragem Co
merciai Internacional entre o Mercosul, a República
da Bolívia e a República do Chile, foi recebida pela
Câmara dos Deputados e, por se tratar de assunto ati
nente ao Mercosul, foi inicialmente distribuída à Re
presentação Brasileira na Comissão Parlamentar
Conjunta do Mercosul, em aplicação ao disposto no
artigo 2º, inciso I e §§ 1º e 2º da Resolução nº 1 de
1996-CN. Após examinar o ato internacional em epí
grafe, a Representação Brasileira na Comissão Parla
mentar Conjunta do Mercosul concluiu pela sua apro
vação, sendo então os autos encaminhados à Comis
são de Relações Exteriores e de Defesa Nacional,
para que esta considere a proposição, a qual será
posteriormente apreciada pelas Comissões de Eco
nomia, Indústria e Comércio e de Constituição e Justi
ça e de Redação.

11 - Voto do Relator

O Acordo sobre Arbitragem Comerciallnternaci
onal entre o Mercosul, a República da Bolívia e a Re
pública do Chile é um instrumento internacional que
complementa o acordo de arbitragem firmado entre
os países-membros do Mercosul. A celebração des
ses acordos sobre arbitragem, bem como a adesão
do País à

"Convenção sobre o Reconhecimento e a Exe
cução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras (Conven
ção de Nova York)" são resultado de uma moderna
tendência da política externa brasileira relativamente
à arbitragem comercial internacional, a qual visa a cri
ar instrumentos mais ágeis e efetivos para o equacio
namento e a solução dos conflitos emergidos nas re
lações comerciais internacionais entre empresas ex
portadoras ou importadoras. A celebração desses
acordos e a adesão à mencionada Convenção contu
do, somente foram possíveis mediante uma alteração
prévia no direito brasileiro relativo à arbitragem, devi
da, conforme referimos, à aprovação da Lei nº 9.307,
de 23 de setembro de 1996 (Lei Marco Maciel).

O recurso à via da arbitragem é especialmente
apropriado à solução de problemas inerentes às práti
cas comerciais internacionais. À medida em que pos
sibilita a negociação direta entre as partes, normal
mente sediadas em países distintos, o recurso à via
arbitral evita que as empresas venham a enfrentar um
processo judicial em um país estrangeiro e, principal-
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me~t:, possa~ obter com muito maior rapidez uma princfpios do contraditório, da igualdade das partes,
declsao extrajudicial para o caso e, provavelmente, da imparcialidade do árbitro e de seu livre convenci-
com a mesma celeridade, sua efetiva execução, pon- mento.
do termo ao conflito. No artigo 12 são elencadas as normas gerais

Com efeito, o objetivo central do presente acor- dos procedimentos arbitrais, tanto a do tino institucio-
do é afirmado pelas Partes Contratantes em seu arti- nal, como a realizada ad hoc. A primeira será realiza-
go 1º, ou seja, "regular a arbitragem como meio alter- da por instituicões arbitrais que operarão segundo
nativo privado de solução de controvérsias surgidas seu próprio regimento. Na arbitragem ad hoc as par-
de contratos comerciais internacionais entre pessoas tes poderão estabelecer o procedimento arbitral, po-
ffsicas ou jurfdicas de direito privado". dendo acordar sobre a designação de árbitros ou es-

Vejamos, a seguir, os aspectos e as principais tabelecer a modalidade pela qual eles serão designa-
disposições do acordo: dos. Conforme a alfnea "b", item 2, do artigo 12, apli-

No artigo 3º estabelecido o âmbito material e es- car-se-ão, subsidiariamente, as normas de procedi-
pacial de aplicação do acordo. São definidas as cir- mento da Comissão Interamericana de Arbitragem
cunstâncias em que será possfvel às pessoas ffsicas Comercial, CIAC. conforme estabelecido na Conven-
ou jurfdicas buscarem a solução arbitral. A primeira ç~o Interamerica~a de Arbitragem Comercial Interna-
delas refere-se à residência ou à sede das pessoas ff- clonal do Panama, de 1975.
sicas ou jurfdicas, as quais, para que possam recorrer O artigo 16 regulamenta a questão dos árbitros,
à arbitragem, nos termos do acordo, deverão ter sua definindo as condições e requisitos para que uma
residência habitual, o centro principal dos negócios, a pessoa possa ser designada árbitro e as obrigações a
sede, sucursais, agências ou estabelecimentos em que ela estará sujeita no desempenho da função. Por
mais de uma parte signatária. A segunda condição é sua vez, a competência do tribunal arbitral é discipli-
de que o contrato-base tenha algum contato objetivo, nada no artigo 18.o qual estabelece que o tribunal de-
jurfdico ou econômico com mais de uma parte signa- cidirá sobre a sua própria competência, bem como
tária do acordo. Além disso, o acordo poderá ser apli- sobre as exceções relativas à existência, validade e
cado em razão de declaração expressa de vontade eficácia da convenção arbitral.
das partes. O acordo contempla também, no artigo 19, a

O artigo 6º regula a forma e o direito aplicável à questão da adoção de medidas cautelares, as quais
validade formal da convenção arbitral, a qual deverá poderão e ser eventualmente aplicadas pelo tribunal
ser escrita e se regerá pela lei do lugar de sua cele- arbitral ou pela autoridade judicial competente, sendo
bração. A questão do direito aplicável à validade in- que a solicitação da medida cautelar por qualquerdas
trfnseca da convenção arbitral, relativamente à ex- partes a uma autoridade judicial não será considera-
pressão do conse'ntimento, ao objeto e à sua causa é da incompatfvel com a convenção arbitral, nem impli-
disciplinada pelo artigo 7º, o qual determina que, nes- cará renúncia à arbitragem.
sas hipóteses, aplicar-se-á a lei da parte signatária O acordo, portanto, admite e regula a adoção de
onde se situar a sede do tribunal arbitral. Já as ques- medidas cautelares por parte dos árbitros, a qualquer
tões relativas à existência e à validade da convenção momento do processo, atendendo petição de uma
serão resolvidas pelo próprio tribunal arbitral. das partes. Por outro lado, o tribunal arbitral poderá

Quanto ao tipo de arbitragem, as partes pode- solicitar, de offcio, à autoridade judicial competente, a
rão dispor, no compromisso arbitral, se esta será de adoção de uma medida cautelar. Nos artigos 20 a 23,
direito ou de eqüidade. No silêncio das partes, o acor- o acordo contém normas que regulam o laudo arbitral.
do determina que a arbitragem seja de direito, nos ter- S.egund~ esses dispo~itivos, o laudo ou sài;ltença ar-
mos do artigo 9º\ As partes poderão, também, definir bltral, alem de ser escnto e fundamentado, deverá de-
previamente o direito aplicável às controvérsias que cidir completamente o Iitfgio, sendo definitivo e obri-
porventura venham a nascer no âmbito do julgamento gatório para as partes, não sendo admitidos recursos,
do tribunal arbitral. Não havendo tal escolha prévia, os exceto os estabelecidos nos artigos 21 e 22.
árbitros decidirão com base no direito internacional Quando houver diversos árbitros, a decisão
privado e no direito comercial internacional (conforme será tomada por maioria. Caso não se obtenha a
dispõe o artigo 10). De outra parte, segundo dispõe o maioria, a questão será decidida pelo voto do presi-
artigo 11, as partes poderão submeter-se livremente dente.
à arbitragem institucional ou ad hoc, sendo obrigató- No artigo 20 são descritos os requisitos a serem
ria a observância, nos procedimentos arbitrais, dos cumpridos pelo laudo ou sentença, quais sejam: a) a
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data e lugar em que foi proferido; b) os fundamentos do ou que o tribunal arbitral constate que o procedi-
em que se baseia, ainda que seja por eqüidade; c) a mento arbitral se tomou por qualquer razão, desne·
decisão acerca da totalidade das questões submeti- cessário ou impossível.
das à arbitragem: d) as despesas da arbitragem. Considerados oi principais elementos do acor-

Apesar de não admitir recurso, em senso lato, do sobre arbitragem entre o Mercosul, o Chile e a Bo-
às decisões arbitrais, o ato internacional prevê a pos- Iívia, estamos convencidos de que as instituições jurí-
sibilidade de retificação e ampliação do laudo, facul- dicas que ele cont~mpla tornam-no apto a viabilizar o
tando às partes solicitar ao tribunal que esse retifique recurso à arbitragem como meio para a solução de Ii-
qualquer erro material ou precise a abrangência de tígios, em relações de direito privado, entre pessoas
um ou vários pontos específicos, ou ainda, se pronun- trsicas e jurídicas, operantes no comércio internacio-
cie sobre alguma das questões, objeto da controvér- nal e domiciliadas nos países membros e nos países
sia, que não haja sido resolvida. associados ao bloco econômico representado pelo

Conforme dispõe o artigo 22, o laudo ou senten- Mercosul.Ao proporcionar o uso da arbitragem para a
ça arbitral poderá ser objeto de petição de nulidade, solução de questões comerciais entre particulares, os
sendo cabível a impugnação somente perante a auto- países do Mercosul, a Bolívia e o Chile estarão confe-
ridade judicial da Parte Signatária sede do tribunal ar- rindo ulteriores segurança jurídica e estabilidade às
bitral. Segundo o item 2 do artigo 22 o laudo poderá práticas comerciais existentes entre eles. Isso se dará
ser impugnado por nulidade quando: a) a convenção na medida em que os operadores econômicos adqui-
arbitral seja nula; b) o tribunal tenha sido constituído ram maior tranqüilidade na conclusão de transações
de modo irregular; c) o procedimento arbitral não es- com empresas de outros países, com base no estr-
teja em conformidade com as normas deste Acordo, mulo ao crédito e no recuo da inadimplência que advi-
com o regulamento da instituição arbitral ou com a rão, com toda a certeza, da implementação de um
convenção arbitral, conforme o caso; d) não tenham instrumental jurídico internacional, célere e eficaz, re-
sido respeitados os princípios do devido processo le- presentado pela arbitragem, que sirva de suporte
gal; e) tenha sido ditado por pessoa incapaz para ser para o normal desenvolvimento dos negócios e para a
árbitro; f) retira-se a uma controvérsia não prevista na solução de eventuais litígios surgidos nas relações
convenção arbitral; g) contenha decisões que exce- comerciais.
dam os termos da convenção arbitral. A sentença ju- As dificuldades que o Mercosul vem enfrentado,
dicial decorrente declarará, conforme o caso a nuIida- devidas quase que exclusivamente a disparidades
de absoluta ou relativa do laudo ou sentença arbitral entre os preços das mercadorias praticados no Brasil
ou determinará, se couber a edição de novo laudo, e nos demais países membros, diferenças que, por
nos termos do acordo (item 3). sua vez, são fruto de disparidades cambiais e das po-

O acordo estabelece ainda que, na execução do Ifticas econômicas de cada um dos países, hão de ser
laudo ou sentença arbitral estrangeiros se aplicará, superadas, provavelmente, no médio prazo. Até lá, é
para as Partes Signatárias que sejam Estados-Partes importante que não percamos de vista os benefícios e
do Mercosul, o disposto, no que couber, no "Protocolo os avanços que o advento do Mercosul trouxe para a
de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Maté- região, nos campos econômico, comercial, político,
ria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa do estratégico e de integração, em senso lato, entre os
Mercosul", "Convenção Interamericana sobre Arbitra- quatro países. Da mesma forma, a manutenção dos
gem Comercial Internacional do Panamá " de 1975 e objetivos de consolidação e de fortalecimento do Mer-
a "Convenção Interamericana sobre a Eficácia Extra- cosul, entre eles a aproximação com os países que
territorial das Sentenças e Laudos Arbitrais Estrange- hoje se encontram na condição de associados do blo-
iros", de Montevidéu de 1979. sendo que, para as Par- co, Chile e Bolívia, constituem estratégias fundamen-
tes Signatárias não vinculadas pelo supra citado Pro- tais para o crescimento econômico da região e para a
toêolo, aplicar-se-ão tais convenções interamerica- sua melhor inserção no contexto comercial e aconô-
nas, ou, na sua falta, o direito do Estado onde se deva mico mundial. Nesse sentido, a conclusão do acordo
executar o laudo ou sentença arbitral estrangeiro. sob apreciação há de contribuir sobremaneira para o

O artigó 24 disciplina o tema do encerramento incremento,dessas relações.
da arbitragem, que se dará por ocasião da emissão Ante o exposto, votamos pela aprovação do tex-
da sentença ou laudo definitivo, ou quando seja deter- to do Acordo sobre Arbitragem Comercial Internacio-
minado o encerramento da arbitragem pelo tribunal nal entre o Mercosul, a República da Bolívia e a Repú-
arbitral, nos casos em que as partes estejam de acor- blica do Chile, concluído em Buenos Aires, em 23 de



PROJETO DE DECRETO LEGUSLATiVO
N2 4i1, DE 2000

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N!! 586/97

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Difusora Garibaldi
Lida., para explorar serviço de Il'adiodlifu~

são sonora em onda média~ na cidade de
Garibaldi, Estado do Rio Grande do Sul.

(À Comissão -de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54.))

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreq

to de 16 de maio de 1997, que renova., por dez anos, li

partir de 1ºde maio de 1994, a concessão outorgada
à Rádio Difusora Garibaldi Ltola., para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Garibaldi, Estado
do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na.
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. 
Deputado Santos Filho, Presidente.

MENSAGEM Nº 586, DE 1~~1
(Do Poder E)(ecutivo)

Submete à apreciação dfj Congmso

so Nacional o ato constante do Decreto
de 16 de maio de 1997, que "Renova a
concessão da Rádio Difusora Garibaldi
Ltda., para explorar serviço de radiodifug

são sonora em onda média, na cidade de
Garibaldi, Estado do Rio Grande do Sul".

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54.))

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

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas E}(celências, acom-

COMISSÃO DE RELACÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

PROJETO DE DECRETO LEGiSLATIVO
N!i! ,DE 2000

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

Aprova o texto do Acordo sobre
Arbitr,gem Comercial Internacional entre
o Mercosul, a República da Bolívia e a
República do Chile, concluído em Bue
nos Aires, em 23 de julho de 1998.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre

Arbitragem Comercial Internacional entre o Mercosul,
a República da Bolívia e a República do Chile, conclu
ído em Buenos Aires, em 23 de julho de 1998.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à consideração
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido acordo, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do artigo 49 da_Constituição Federal, acar
retem encargos ou compromissos gravosos ao patri
mônio nacional.

Art.2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação:

Sala da Comissão, em 10 de maio de 2000. 
Deputado Antônio Carlos Pannunzio, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, opi
nou, unanimemente, pela aprovação da Mensagem
nº 821/99, do Poder Executivo, nos termos do Projeto
de Decreto Legislativo que apresenta, acatando o pa
recer do relator, Deputado Antônio Carlos Pannunzio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Carlos Hauly - Presidente, Neiva Moreira - Vi
ce-Presidente Antônio Carlos Pannunzio, Arnon
Bezerra, Coronel Garcia, José Teles, Magno Malta,
Paulo Mourão, Augusto Franco, Celso Giglio, João
Castelo, José Carlos Elias, Alberto Fraga, De Velas
co, Elcone Barbalho, Mário de Olivera, Paulo Koba
yashi, Synval Guazzelli, Antônio Feijão, Edison Andri
no, Joaquim Francisco, José Thomaz Nonô, Leur Lo
manto, Werner Wanderer, Abelardo Lupion, Kátia
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julho de 1998, nos termos do projeto de decreto legis- Abreu, Manoel Castro, Milton Temeer, Nilmário Mi-
lativo que anexo apresentamos. randa, Virgrlio Guimarães, Waldomiro Fioravante,

Sala da Comissão, 10 maio de 2000. - Depu- José Genoíno, Cunha Bueno, Haroldo Lima, Jair Boi-
tado Antônio Carlos Pannunzio, Relator. sonaro, Wellinton Fagundes, Airton Dipp, Pedro Vala

dares, Manoel Salviano, Cabo Júlio, João Hermann
Neto e Roberto Argenta. .

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Luiz Carlos Hauly, Presidente.
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panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro .
de Estado das Comunicações, o ato constante do De- § 3º O ato de outorga ou renovação somente
ereto de 16 de maio de 1997, que "Renova a conces- produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
são da Rádio Difusora Garibaldi Ltda., para explorar gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci-
dade de Garibaldi, Estado do Rio Grande do Sul".

Brasília, 21 de maio de 1997. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI"

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 49. É da competência exclusiva do Congres
so Nacional:

1- resolver definitivamente sobre tratados, acor
dos ou atos internacionais que acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;

XII - apreciar os atos de concessão e renova
ção de concessão de emissoras de rádio e televi
são:

TíTULO VIII
Da Ordem Social

CAPíTULO V
Da Comunicação Social

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis
temas privado, público e estatal.

EM nº 75/MC

Brasflia, 7 de maio de 1997

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso Processo Administrativo nº 53790.000188/94,
em que a Rádio Difusora Garibaldi ltda. solicita reno
vação da concessão para explorar o serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Garibaldi,
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada conforme
Portaria MVOP nº401 , de 26 de abril de 1955, cuja últi
ma renovação ocorreu nos termos do Decreto nº
89.547, de 11 de abril de 1984, publicado no Diário Ofi·
cial da União em 12 subseqüente, por dez anos, a par
tir de 1º de maio de 1984, cujo prazo residual da outor
ga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991.

2. Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposi
ções contidas na lei nl! 5.785, de 23 de junho de
1972, e no Decreto nl! 88.066, de 26 de janeiro de
1983, que a regulamentou, que consideram como
deferidos os pedidos de renovação requeridos na
forma devida e não decididos ao término do prazo de
vigência da concessão ou permissão, sendo, por
isso, admitido o funcionamento precário das esta
ções, mesmo quando expiradas as respectivas ou
torgas.

3. Com estas observações, Ifcito é se concluir
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência
de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não de
termina, necessariamente, a extinção do serviço
prestado, podendo o processo da renovação ser ulti
mado.

4. Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação
ocorrerá a partir de 1I! de maio de 1994.

5. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a lei nº 5.785, de 1972, e seu Regula
mento, Decreto nº88.066, de 1983, submeto o assun
to à superior consideração de Vos·5a Excelência para
decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 32 do artigo 223 da
Constituição.

Respeitosamente, - Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.



1- Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1º do art. 223, da Constituição
Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública submete à apreciação do Congresso Nacio
nal, por meio da Mensagem nº 586, de 1997, o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora
Garibaldi Ltda., para explorar, na cidade de Garibal
di, Estado do Rio Grande do Sul, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Difusora Garibaldi Ltda., executante de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Garibaldi, Estado do Rio Grande do Sul, en
contra-se de acordo com a prática legal e documental
atinente ao processo renovatório e os documentos
juntados aos autos indicam a regularidade na execu
ção dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências da Resolução nº 1, de
1990, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 26 de abril de 2000. 
Deputado Albérico Cordeiro, Relator.

Ein 21 de maio de 1997

Renova a concessão da Rádio Dlfu
sara Garibaldi LIda., para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Garibaldi, Estado do
Rio Grande do Sul.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto, que renova a concessão da

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Brasrlia- DF
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DECRETO DE 16, DE MAIO DE 1997 Rádio Difusora de Garibaldi Ltda., da cidade de Gari
baldi, Estado do Rio Grande do Sul.

Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carvalho,
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidên
cia da República.

COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 'O Presidente da República, no uso das atribui

ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da
Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do
Decreto nº 88.066, de 26 de janei ro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 53790.000188/94,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33,

§ 32, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 1º de maio de 1994, a conces
são outorgada à Rádio Difusora Garibaldi Ltda., pela
Portaria MVOP nº 401, de 26 de abril de 1955, e re
novada pelo Decreto nº 89.547, de 11 de abril de
1984, publicado no Diário Oficiai do dia 12 subse
qüente, sendo mantido o prazo residual da outorga
conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para exe
cutar, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de Gari- '
baldi, Estado do Rio Grande do Sul.

Parágrafo único. A exploração do serviço de ra
diodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art.2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 32 do art. 223 da Constituição.

Art. 32 Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 16 de maio de 1997; 176º da Indepen-
dência e 1092 da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Sérgio Motta.

Aviso nº 673 - SUPARlC. Civil.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 ,DE 2000 N2 472, DE 2000

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Difusora Garibal
di Ltda., para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cida
de de Garibaldi, Estado do Rio Grande
do Sul.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 12É aprovado o ato a que se refere o Decre
to de 16 de maio de 1997, que renova, por 10 (dez)
anos, a partir de 12 de maio de 1994, a concessão ou
torgada à Rádio Difusora Garibaldi Ltda., para explo
rar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Garibaldi,
Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 26 de abril de 2000. - Depu
tado Albérico Cordeiro, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator Deputado Albérico Cordeiro à Mensagem
n9586/97, nos termos do Projeto de Decretot-egislati- 
vo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Santos Filho, Presidente; Salvador Zimbaldi, José de
Abreu e íris Simões, Vice-Presidentes; Albérico Cor
deiro, Alberto Goldman, Augusto Franco, João Alme
ida, Júlio Semeghini, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino,
Silas Câmara, Francistônio Pinto, Gessivaldo Isaias,
Hermes Parcianello, Jorge- Pinheiro, Marçal Filho,
Marcelo Barbieri, Nelson Proença, Arolde de Olivei
ra, César Bandeira, Corauci Sobrinho, José Rocha,
Maluly Netto, Reginaldo Germano, Vic Pires Franco,
Marcos de Jesus, Nelson Pellegrino, Pinheiro Lan
dim, Walter Pinheiro, Odelmo Leão, Oliveira Filho,
Pauderney Avelino, Robério Araújo, Wagner Salusti
ano, Dr. Hélio, Eurípedes Miranda, Luiza Erundina,
Almeida de Jesus, Bispo Wanderval, Agnaldo Muniz,
Marcus Vicente, Welinton Fagundes, Rafàãl "Guerra, 
Hélio Costa, Zaire Rezende, Gilberto Kassab, Ger
son Gabrielli, Ângela Guadagnin, Babá e Dr. Evilá
sio.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. 
Deputado Santos Filh~, Presidente.

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM Nl! 1.400/97

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Fundação Educacional
União da Serra, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Marau, Estado do Rio Grande
do Sul.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54.»

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decre

to de 14 de novembro de 1997, que renova, por dez
anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a conces
são outorgada à Fundação Educacional União da
Serra, para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Marau, Estado do Rio Grande do Sul.

Art.2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Santos Filho, Presidente.

MENSAGEM Nl! 1.400, DE 1997
_ (Do 'poper Executivo)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 14
de novembro de 1997, que "Renova a con
cessão da Fundação Educacional União
da Serra para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de
Marau, Estado do Rio Grande do Sul".

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54.»

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

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Fooeral, sub-
meto à apreciação de Vo~sas E>Ççelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, o ato constante do Decr&
to de 14 de novembro de 1-997, que "Renova a conces
são da Fundação Educacional União da Serra para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de fI1Iarau, Estado do Rio Grande do sur.

Brasília, 18 de novembro de 1997. - Fernando
Henrique Cardoso.



DECRETO DE 14, DE NOVEMBRO DE 1997

TíTULO VIII
_Da Ordem Social

CAPíTULO V
Da Comunicação Social

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA cita renovação da concessão para explorar o serviço
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de

CeDI Marau, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada con
forme Decreto n2 1.136, de 4 de junho de 1962, reno
vada nos termos do Decreto n2 88.831 , de 10 outubro
de 1983, publicado no Diário Oficial da União em 11
subseqüente, por dez anos, a partir de 12 de novem
bro de 1983, cujo prazo residual da outorga foi manti
do pelo Decreto de 10 de maio de 1991.

2. Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposi
ções contidas na lei n2 5.785, de 23 de junho de
1972, e no Decreto n9 88.066, de 26 de janeiro de
1983, que a regulamentou, que consideram como de
feridos os pedidos de renovação requeridos na forma
devida e não decididos ao término do prazo de vi
gência da concessão ou permissão, sendo, por isso,
admitido o funcionamento precário das estações,
mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.

3. Com estas observações, lícito é se concluir
que aterminação do prazo da outorga ou a pendência
de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não de
termina, necessariamente, a extinção do serviço
prestado, podendo o processo da renovação ser ulti~
mado.

4. Em·sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deyerá assinalarque a renovação
ocorrerá a partir de 1!l de novembro de 1993.

5. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a lei n!! 5.785, de 197-2, e seu Regula
mento, Decreto n!l88.066, de 1983, submeto o assun
to à superior consideração de Vossa Excelência para
decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 32 do artigo 223 da
Constituição.

Respeitosamente, - Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.

XII- apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis
temas privado, público e estatal.

Art. 49. É da competência exclusiva do Congres
so Nacional:

1- resolver definitivamente sobre tratados, acor
dos ou atos internacionais que acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;

§ 32 O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

Renova a concessão da Fundação
Educacional União da Serra para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Marau, Estado
do Rio Grande do Sul.

EM nll 285/MG . ._

Brasflia, 29 de outubro de 1997

ExcelenUssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso Processo Administrativo nº 50790.000883/93,
em que a Fundação Educacional União da Serra soli~

O Presidente aa República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, Inciso IV, e 223 da
Constituição, e nos termos do art. 6l1, inciso I, do
Decreto n9 88.066, de 26 de janeiro de 1983, ~ tendo
.em vista o que consta do Processo Administrativo
n!l 50790.000883/93, decreta:



11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Fundação Educacional União da Serra, execu
tante de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Marau, Estado do Rio Grande do
Sul, encontra-se de acordo com a prática legal e do
cumentai atinente ao processo renovatório e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências da Resolução nº 1, de
1990, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos. I

Sala da Comissão, 18 de abril de 2000. 
Deputado César Bandeira, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 ,DE2000

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Fundação Educacional União
da serra, para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de
Marau, Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Éaprovado o ato a que se refere o Decre
to de 14 de novembro de 1997, que renova, por 10
(dez) anos, a partir de 1ºde novembro de 1993, a con
cessão outorgada à Fundação Educacional União da
Serra, para explorar, sem direito de exclusividade,
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Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § concessão outorgada à Fundação Educacional União
3º, da Lei nº4.117, de 27 de agosto de 1982, por dez da Serra para explorar, na cidade de Marau, Estado do
anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a conces- Rio Grande do Sul, sem direito de exclusividade, servi-
são da Fundação Educacional União da Serra, outor- ço de radiodifusão sonora em onda média.
gada pelo Decreto nº 1.136, de 4 de junho de 1962, e Atendendo ao disposto no § 32 do art. 223 da
renovada pelo Decreto n2 88.831 , de 10 de outubro de Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati-
1983, sendo mantido o prazo residual da outorga con- vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so-
forme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, mente produzirá efeitos após a deliberação do Con-
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão gresso Nacional.
sono.ra em onda média, na cidade de Marau, Estado Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec-
do RIo Grande do Sul. tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa-

Parágrafo único. A exploração do serviço de ra- me desta Comissão nos termos do inciso" alínea h
diodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto, do art. 32 do Regim~nto Interno. ' ,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica·
ções, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 32 Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 14 de novembro de 1997; 176º da
Independência e 109º da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Sérgio Motta.

Aviso nº 1.586 - SUPARlC. Civil

Em 1B de novembro de 1997

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Brasrlia- DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 14 de novembro de
1997, que renova a concessão da Fundação Educaci
onal União da Serra, da cidade de Marau, Estado do
Rio Grande do Sul.

Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carvalho,
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presipên
cia da República.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1ºdo art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub
mete à apreciação do Congresso Nacional, por meio
da Mensagem nº 1.400, de 1997, o ato que renova a



MENSAGEM Ni 751, DE 1998
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de
23 de junho de 1998, que "Renova a con
cessão da Rádio Difusora de Machado
ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Machado, Estado de Minas Gerais".

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54.))

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

com o § 3!! do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 23 de junho de 1998, que "Renova a conces
são da Rádio Difusora de Machado Ltda., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Machado, Estado de Minas Gerais".

Brasília, 25 de junho de 1998. - Fernando
Henrique Cardoso.

DECRETO DE 23 DE JUNHO DE 1998

Renova a concessão da Rádio Difu
sora de Machado Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Machado, Estado de
Minas Gerais.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da
Constituição, e nos termos do art. 6!!, inciso I, do De
creto n!! 86.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta do Processo Administrativo n!!
50710.000181/94, decreta:

Art. 1!! Fica renovada, de acordo com o art. 33, §
3!!, da Lei n!! 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 1!! de maio de 1994, a concessão da
Rádio Difusora de Machado Ltda., outorgada pela
Portaria MVOP n!!837, de 1!! de setembro de 1950, re-

111 - Parecer da Comissão
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serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci- da à Rádio Difusora de Machado Ltda., para explorar,
dade de Marau, Estado do Rio Grande do Sul. sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão

Art. 2!! Este decreto legislativo entra em vigor na sonora em onda média, na cidade de Machado, Esta-
data de sua publicação. do de Minas Gerais.

Sala da Comissão, 18 de abril de 2000. - Depu- Art. 2!! Este decreto legislativo entra em vigor na
tado César Bandeíra. data de sua publicaç~o. -

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. 
Deputado Santos Filho, Presidente.

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Difusora de Macha
do ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de
Machado, Estado de Minas Gerais.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54.)) -

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1!! É aprovado o ato a que se refere o Decre

to de 23 de junho de 1998, que renova, por dez anos,
a partir de 1!! de maio de 1994, a concessão outorga-

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator
Deputado César Bandeira à Mensagem n!!1.400/97, nos
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiverarin presentes os seguintes Deputados:
Santos Filho, Presidente; Salvador Zimbaldi, José de
Abreu e fris Simões, Vice-Presidentes; Albérico Cor
deiro, Alberto Goldman, Augusto Franco, João Almei
da, Júlio Semeghini, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Si
las Câmara, Francistônio Pinto, Gessivaldo Isaias,
Hermes Parcianello, Jorge Pinheiro, Marçal Filho,
Marcelo Barbieri, Nelson Proença, Arolde de Oliveira,
César Bandeira, Corauci Sobrinho, José Rocha, Ma
luly Netto, Reginaldo Germano, Vic Pires Franco,
Marcos de Jesus, Nelson Pellegrino, Pinheiro Lan
dim, Walter Pinheiro, Odelmo Leão, Oliveira Filho, Pa
uderney Avelino, Robério Araújo, Wagner Salustiano,
Dr. Hélio, Eurípedes Miranda, Luiza Erundina, Almei
da de Jesus, Bispo Wanderval, Agnaldo Muniz, Mar
cus Vicente, Welinton Fagundes, Rafael Guerra, Hélio
Costa, Zaire Rezende, Gilberto Kassab, Gerson Ga
brielli, Ângela Guadagnin, Babá e Dr. Evilásio.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Santos Filho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nl2 473, DE 2000

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N!! 751198



A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 23 de junho de 1998, que
renova a concessão da Rádio Difusora de Machado
Ltda., da cidade de Machado, Estado de Minas Gerais.

Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carvalho,
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidên
cia da República.

1- Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1º do art. 223, da Constituição
Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública submete à apreciação do Congresso Nacio
nal, por meio da Mensagem nº 751, de 1998, o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Difuso
ra de Machado Ltda., para explorar, na cidade de
Machado, Estado de Minas Gerais, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa-
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novada pelo Decreto n2 89.553, de 12 de abril de prestado, podendo o processo da renovação ser ulti-
1984, sendo mantido o prazo residual da outorga con- mado.
forme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, 4. Em sendo renovada a outorga em apreço o
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão ato correspondente deverá assinalar que a renovação
sonora em onda média, na cidade de Machado, Esta- ocorrerá a partir de 12 de maio de 1994.
do de Minas Gerais. 5. Nessa conformidade, e em observância ao

Parágrafo único. A exploração do serviço de ra- que dispõem a Lei nº5.785, de 1972, e seu Regula-
diodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto, menta, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assun-
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica- to à superior consideração de Vossa Excelência, para
ções, leis subseqüentes e seus regulamentos. decisão e submissão da matéria ao Congresso

Art. 22 Este ato somente produzirá efeitos legais Nacional, em cumprimento ao § 3º do artigo 223 da
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos Constituição.
do § 3º do art. 223 da Constituição. Respeitosamente, - Luiz Carlos Mendonça de

Art. 32 Este decreto entra em vigor na data de Barros, Ministro de Estado das Comunicações.

sua publicação. A . 0835 SUPARlC C' '1
B 'J' 23 d . h d 1998 1770 d I d VISO n- - . IVIrasl la, e Jun o e ; - - a n e-

pendência e 110º da República. - FERNANDO Em, 25 de junho de 199a.
HENRIQUE CARDOSO - Luiz Carlos Mendonça de
Barros.

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS N! 154JMC,
DE 20 DE MAIO DE 1998

Do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso Processo Administrativo nº 50710.000181/94,
em que a Rádio Difusora de Machado Ltda., solicita
renovação da concessão para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Ma
chado, Estado de Minas Gerais, outorgada conforme
Portaria MVOP nº837, de 1º de setembro de 1950, re
novada nos termos do Decreto nº 89.553, de 12 de
abril de 1984, publicado no Diário Oficial da União
em 13 subseqüente, por dez anos, a partir de 1º de
maio de 1984, cujo prazo residual da outorga foi man
tido pelo Decreto de 10 de maio de 1991.

2. Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposi
ções contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho de
1972, o no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, que a regulamentou, que consideram como de
feridos os pedidos de renovação requeridos na forma
devida e não decididos ao término do prazo de vi
gência da concessão ou permissão, sendo, por isso,
admitido o funcionamento precário das estações,
mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.

3. Com essas observações, lícito é concluir-se
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência
de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não de
terminam, necessariamente, a extinção do serviço



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 474, DE 2000

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N!! 416/98

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Educacional e
Cultural de Uberlândia Ltda., para explo
rar, pelo prazo de dez anos, a partir de 12

de maio de 1994, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Uberlândia,
Estado de Minas Gerais.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54.»

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Éaprovado o ato a que se refere o Decre

to de 6 de abril de 1998, que renova a concessão ou
torgada à Rádio Educacional e Cultural de Uberlândia
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir
de 1e de maio de 1994, sem direito de exclusividade,
selViço de radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. 
Deputado Santos Filho, Presidente

11 - Voto do Relator

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Difusora de Macha
do Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de
Machado, Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NR , DE 2000
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me desta Comissão, nos termos do inciso li, alrnea h, Deputado Babá à Mensagem nº751/9B, nos termos do
do art. 32 do Regimento Interno. Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Santos Filho, Presidente; Salvador Zimbaldi, José de
Abreu e fris Simões, Vice-Presidentes; Albérico Cor
deiro, Alberto Goldman, Augusto Franco, João Almei
da, Júlio Semeghini, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Si
las Câmara, Francistônio Pinto, Gessivaldo Isaias,
Hermes Parcianello, Jorge Pinheiro, Marçal Filho,
Marcelo Barbieri, Nelson Proença, Arolde de Oliveira,
César Bandeira, Corauci Sobrinho, José Rocha, Ma
luly Netto, Reginaldo Germano, Vic Pires Franco,
Marcos de Jesus, Nelson Pellegrino, Pinheiro Lan
dim, Walter Pinheiro, Odelmo Leão, Oliveira Filho, Pa
udemey Avelino, Robério Araújo, Wagner Salustiano,
Dr. Hélio, Eurípedes Miranda, Luiza Erundina, Almei
da de Jesus, Bispo Wanderval, Agnaldo Muniz, Mar
cus Vicente, Welinton Fagundes, Rafael Guerra, Hélio
Costa, Zaire Rezende, Gilberto Kassab, Gerson Ga
brielli, Angela Guadagnin, Babá e Dr. Evilásio.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Santos Filho, Presidente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decre

to de 23 de junho de 1998, que renova, por 10 (dez)
anos, a partir de 1Qde maio de 1994, a concessão ou
torgada à Rádio Difusora de Machado Ltda., para ex
plorar, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de Macha
do, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 26 de abril de 2000. - Depu
tado Babá, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator

o processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Difusora de Machado Ltda., executante de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Machado, Estado de Minas Gerais, encon·
tra-se de acordo com a prática legal e documental ati
nente ao processo renovatório e os documentos jun
tados aos autos indicam a regularidade na execução
dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências da Resolução nº 1, de
1990, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 26 de abril de 2000. - Depu
tado Babá, Relator.



Renova a concessão da Rádio Edu
cacional e Cultural de Uberlândia LIda.,
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda, média, na cidade de Uber
lândia, Estado de Minas Gerais.

DECRETO DE 6, DE ABRIL DE 1998

o Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84 inciso IV, e 223 da
Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do De
creto n!! 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta do Processo Administrativo nº
50710.000109/94,

Decreta:

Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, §
3º da Lei nº4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 1º de maio de 1994, a concessão
da Rádio Educacional e Cultua de Uberlândia
Ltda., outorgada pela Portaria MJNI nº 257-8, de
30 de maio de 1962, e renovada pelo Decreto nº
89.713, de 29 de maio de 1984, sendo mantido o
prazo residual da outorga conforme Decreto de 10
de maio de 1991, para explorar, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Uberlândia, Estado de
Minas Gerais.

Parágrafo único. A exploração do serviço de ra
diodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art.2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
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MENSAGEM Nl! 416, DE 1998 3. Com essas observações, Jrcito é concluir-se
(Do Poder Executivo) que a terminação do prazo da outorga ou a pendência

Submete à apreciação do Congres- d~ sua renovaçã~, a curto ou a.lo~go prazo, ~ão deter-
so Nacional o ato constante do Decreto minam, necessariamente, a extlnçao do serviço presta-
de 6 de abril de 1998, que "Renova a con- do, podendo o processo da renovação ser ultimado.
cessão da Rádio Educacional e Cultural 4. Em sendo renovada a outorga em apreço o
de Uberlândia LIda., para explorar servi- ato corr~spond~nte d:verá a~sinalarque a renovação
ço de radiodifusão sonora em onda mé- ocorrera a partir de 1- de mala de 1994.
dia, na cidade de Uberlândia, Estado de 5. Nessa conformidade, e em observância ao
Minas Gerais". que dispõem a Lei nº5.785, de 1972, e seu Regula-

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo- mento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o as-
gia, Comunicação e Informática; e de Cons- sunto à superior consideração de Vossa Excelência
tituição e Justiça e de Redação (art. 54.)) para decisão e submissão da matéria ao Congresso

Nacional, em cumprimento ao § 3º do art. 223, da
Senhores Membros do Congresso Nacional, Constituição.
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado . • . . .

com o § 3º do artigo 223 da Constituição Federal sub- Respeltosam~nte,_ - Sergio Motta, MInistro de
• . _' ~.' Estado das Comunlcaçoes.

meto a apreclaçao de Vossas Excelenclas, acompa-
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto
de 6 de abril de 1998, que "Renova a concessão da Rá
dio Educacional e Cultural de Uberlândia Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais".

Brasília, 8 de abril de 1998. - Fernando Hen
rique Cardoso.

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS Nº 681MC,
DE 20 DE MARÇO DE 1998

Do Sr. Ministro de Estado das Comunicações

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso Processo Administrativo nº5071 0.000109/94,
em que a Rádio Educacional e Cultural de Uberlândia
Ltda. solicita renol/ação da concessão para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, outor
gada conforme Portaria MJNI nº257-B, de 30 de maio
de 1962, renovada nos termos do Decreto nº89.713,
de 29 de maio de 1984, cujo prazo residual da outorga
foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991.

2. Observe-se que o pedido em questão foi in
tempestivamente apresentado a este Ministério, em
24 de fevereiro de 1994, o que não se constitui em
obstáculo à renovação, pois que o ato de outorga ori
ginai está amparado juridicamente, considerando as
disposições contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho
de 1972, e no Decreto nº 88.086, de 20 Ja janeiro de
1983, que a regulamentou, admitindo-se o funciona
mento precário das estações, mesmo quando expira
das as respectivas outorgas.



11 - Voto do Relator

Como se verifica, o processo de renovação da
concessão da Rádio Educacional e Cultural de Uber
lândia encontra-se em tramitação nesta Casa desde
8 de abril de 1998, pendente do atendimento de exi
gências contidas na Resolução nº 1, de 1990, desta
Comissão.

Ao examinar os seus autos constatei que a do
cumentação que faltava já foi enviada pela emissora,
atendendo, assim, as exigências formuladas.

Considerando a situação atual, verifico que o
processo está de acordo com as normas estabeleci
das na Resolução nº1, de 1990, que regula os proce
dimentos desta Comissão no exame dos processos
relacionados com a radiodifusão.

Diante do exposto e tendo o processo cumpri
do as formalidades constitucionais e legais cabíveis,
voto pela homologação do ato do Poder Executivo,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo que ora
apresentamos. ,-.'

Sala da Comissão, 14 de dezembro de 1999. 
Deputado Luiz Moreira, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nll ,DE 1999

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Educacional- e
Cultural de Uberlândia LIda., para explo
rar, pelo prazo de dez anos, a partir de 111

de maio de 1994, sem direito de exclu-
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Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de daquele Ministério consideraram o processo devida-
sua publicação. mente instruído, o que o levou a deferir o requerimen-

Brasília, 6 de abril de 1998; 177º da Indepen- to de renovação.
dência e 110º da República. - FERNANDO Nos termos constitucionais e regimentais a ma-
HENRIQUE CARDOSO - Sérgio Motta. téria foi submetida ao exame desta Comissão. O pro-

. o . • cesso, porém, ficou aguardando complementação de
AVIso n- 460 - SUPARlC. CIvil informações, considerando que encontrava-se em

Em 8 de abril de 1998 desacordo com a prática legal e documental atinente
ao processo de renovação, pois não haviam sido
atendidas integralmente as exigências da Resolução
nº 1, de 1990.

Tendo a empresa atendido as exigências formu
ladas, de conformidade com o que foi solicitado pela
Secretaria da Comissão em expediente datado de 17
de junho de 1998, houve por bem a Assessoria Legis
lativa desta Casa, por intermédio de Informação data
da de 4 de novembro de 1999, concluir pela regulari
dade do processo para análise desta Comissão.

Cumpre-nos, agora, opinar sobre os aspectos
técnicos eformais da matéria, nos termos Regimentais.

É o Relatório.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho, a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 6 de abril de 1998, que
renova a concessão da Rádio Educacional e Cultural
de Uberlândia Ltda., da cidade de Uberlândia, Estado
de Minas Gerais.

Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carvalho,
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidên
cia da República.

COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De acordo com o disposto no art. 49, inciso
XII, combinado com o § 3º do art. 223, da Constitui
ção Federa', o Excelentíssimo Senhor Presidente
da República submete à consideração do Congres
so Nacional, ac'ompanhado da Exposição de Moti
vos nº 68/98, do Senhor Ministro de Estado das Co
municações, o ato constante do Decreto de 6 de
abril de 1998, que "Renova a concessão da Rádio
Educacional e Cultural de Uberlândia Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidac.:le de Uberlândia, Estado de Minas
Gerais", pelo prazo de dez anos, a partir de 12 de
maio de 1994.

Em sua Exposição de Motivos, datada de 20 de
março de 1998, o Senhor Ministro esclarece que em
bora o pedido da renovação tenha sido apresentado
intempestivamente ao Ministério em 24 de fevereiro
de 1994, o que não se constitui em obstáculo à reno
vação, o ato de outorga original está amparado juridi
camente, considerando as disposições contidas na
Lei n1l 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº
88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regulamen
tou. Informa, também, que os órgãos competentes



MENSAGEM N!! 1.098, DE 1998
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do congresso
Nacional o ato constante do Decreto de
1º de setembro de 1998, que "Renova a
concessão da Rádio Novo Mundo LIda.,
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo".

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54.))

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

com o § 32 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 1º de setembro de 1998, que "Renova a con
cessão da Rádio Novo Mundo Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de São Paulo, Estado de São Paulo".

Brasília, 9 de setembro de 1998. - Fernando
Henrique Cardoso.

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS Nº 2091MC,
DE 31 DE JULHO DE 1998

no Sr. Ministro de Estado das Comunicaçõ'~s

Excelentissimo Senhor Presidente da Repúbli
ca, Submeto á apreciação de Vossa Excelência o in
cluso Processo Administrativo nº 50830.001590/93,
em que a Rádio Novo Mundo Ltda. solicita renovação
da concessão para explorar serviço de radiodifusão

Ui - Parecer da Comissão
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sividade, serviço de radiodifusão sonora Ltda., para explorar serviço de radiodifu-
em onda média, na cidade de Uberiândia, são sonora em onda média, na cidade de
Estado de Minas Gerais. São Paulo, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta: (À Col'Tlissão de Constituição e Justiça
Art. 12 É aprovado o ato a que se refere o Decre- e de Redação (art. 54.))

to de 6 de abril de 1998, que renova a concessão ou- O Congresso Nacional decreta:
torgada à Rádio Educacional e Cultural de Uberlândia Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decre-
Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, a to de 12 de setembro de 1998, que renova, por dez
partir de lI! de maio de 1994, sem direito de exclusivi- anos, a partir de 1I! de maio de 1994, a concessão ou-
dade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, torgada à Rádio Novo Mundo Ltda., para explorar,
na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais. sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão

Art. 21! Este decreto legislativo entra em vigor na sonora em onda média, na cidade de São Paulo,
data de sua publicação. Estado de São Paulo.

Sala da Comissão, 14 de dezembro de 1999. - Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor na
Deputado Luiz Moreira, Relator. data de sua publicação.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Santos Filho, Presidente.

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator Deputado Luiz Moreira à Mensagem nº
416/96, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo
que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Santos Filtíó, Presidente; Salvador Zimbaldi, José de
Abreu e fris Simões, Vice-Presidentes; Albérico Cor
deiro, Alberto Goldman, Augusto Franco, João Almei
da, Júlio Semeghini, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Si
las Câmara, Francistônio Pinto, Gessivaldo Isaias,
Hermes Parcianello, Jorge Pinheiro, Marçal Filho,
Marcelo Barbieri, Nelson Proença, Arolde de Oliveira,
César Bandeira, Corauci Sobrinho, José Rocha, Ma
luly Netto, Reginaldo Germano, Vic Pires Franco,
Marcos de Jesus, Nelson PeUegrino, Pinheiro Lan
dim, Walter Pinheiro, Odelmo Leão, Oliveira Filho, Pa
uderney Avelino, Robério Araüjo, Wagner Salustiano,
Dr. Hélio, Eurípedes Miranda, Luiza Erundina, Almei
da de Jesus, Bispo Wanderval, Agnaldo Muniz, Mar
cus Vicente, Welinton Fagundes, Rafael Guerra, Hélio
Costa, Zaire Rezende, Gilberto Kassab, Gerson Ga
brielli, Ângela Guadagnin, Babá e Dr. Evilásio.

Sàla dá Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Santos Filho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGiSLATIVO
NR 475, DE 2000

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N2 1.098198

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Novo Mundo



De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 19 do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional, por
meio da Mensagem nº 1.098, de 1998, o ato que re
nova a concessão outorgada à Rádio Novo Mundo
Ltda., para explorar, na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentfssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o .
ato constante do Decreto de 12 de setembro de 1998,
que renova a concessão da Rádio Novo Mundo Ltda.,
da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Atenciosamente, - Clovis de Barros Carva
lho Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Pre
sidência da República

COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR,
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados.
Brasília - DF.

DECRETO DE 12 DE SETEMBRO DE 1998

Renova a concessão da Rádio Novo
Mundo LIda., para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na ci
dade de São Paulo, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da
Constituição, e nos termos do art. 62, inciso I, do De
creto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta do Processo Administrativo n9

50830.001590/93, Decreta:
Art. 1!! Fica renovada, de acordo com o art. 33, §

32, da Lei n2 4.117, de 27 de agosto de 1962,por dez
anos, a partir de 12 de maio de 1994, a concessão da
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sonora em onda média, na cidade de São Paulo, Rádio Novo Mundo Ltda., outorgada pela Portaria
Estado de São Paulo, outorgada originariamente à MVOP n9 505, de 4 de novembro de 1959, renovada
Rádio Anhanguera Ltda., pela Portaria MVOP n9 505, pelo Decreto n9 89.821, de 20 de junho de 1984, cujo
de 4 de novembro de 1959, transferida para a reque- prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de
rente pela Portaria n9 658, de 8 de agosto de 1975, re- 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de ex-
novada nos termos do Decreto n2 89.821, de 20 de ju- clusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
nho de 1984, publicado no Diário Oficial da União em média, na cidadedeSão Paulo, Estado de São Paulo.
22 subseqüente, por dez anos, a partir de 12 de maio Parágrafo único. A exploração do serviço de ra-
de 1984, cujo prazo residual da outorga foi mantido diodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto,
pelo Decreto de 10 de maio de 1991. reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica-

2. Observo que o ato de outorga original está ções, leis subseqüentes e seus regulamentos.
amparado juridicamente, considerando as disposi- Art. 22 Este ato somente produzirá efeitos legais
ções contidas na Lei n9 5.785, de 23 de junho de após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
1972, e no DQcreto n9 68.068, de 28 de janeiro de do § 39 do art. 223 da Constituição.
1983, que a regulamentou, que consideram como de- Art. 39 Este Decreto entra em vigor na data de
feridos os pedidos de renovação requeridos na forma sua publicação.
devida e não decididos ao término do prazo de vigên- Brasflia 19 de setembro de 1998' 1n 2 da Inde-
ci? da conce~sãoou permiss,ã?, sendo, po~ isso, ad- pendência e 1102 da República. - Fem~ndoHenrique
mltldo o funclo~amento precano .das estaçoes, mes- Cardoso Luiz Carlos Mendonça de Barros.
mo quando expiradas as respectivas outorgas. '

3. Com essas observações, lícito é concluir-se Aviso n2 1 .229 - SUPARlC. Civil.
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência Em 9 de setembro de 1998
de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não deter
minam, necessariamente, a extinção do serviço pres
tado, podendo o processo da renovação ser ultimado.

4. Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação
ocorrerá a partir de 12 de maio de 1994.

5. Nossa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei n9 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
Decreto n!! 88.086, de 1983, submeto o assunto á supe
rior consideração de Vossa Excelência para decisão e
submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 39 do artigo 223 da Constituição.

Respeitosamente, - Luiz Carlos Mendonça de
Barros - Ministro de Estado das Comunicações
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Atendendo ao disposto no § 32 do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alfnea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerido
pela Rádio Novo Mundo Ltda., executante de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
São Paulo, encontra-se de acordo com a prática legal
e documental atinente ao processo renovatório e os
documentos juntados aos autos indicam a regularida
de na execução dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências da Resolução nº 1, de
1990, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princfpios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 e 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2000. - Depu
tado AUla Lira, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº ,DE 2000

Aprova o ato que renova a conces
aio outorgada à Rádio Novo Mundo
Ltda., para explorar serviço de radiodifu
aio sonora em onda média, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É aprovado o ato que se refere o Decre

to de 1g de setembro de 1998, que renova, por 10
(dez) anos, a partir de 12 de maio de 1984, a con
cessão outorgada à Rádio Novo Mundo Ltda., para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda médla, na cidade de
São Paulo.

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

Sala de Comissão, 25 de abril de 2000. 
Deputado Ámi2 ! :-J, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator Deputado Átila Lira à Mensagem nº 1.098/98,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta.

Estiveram presentes os segui,ntes Deputados:
Santos Filho, Presidente; Salvador Zimbaldi, José de
Abreu e fris Simões, Vice-Presidentes; Albérico Cor
deiro, Alberto Goldman, Augusto Franco, João Almei
da, Júlio Semeghini, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Si
las Câmara, Francistônio Pinto, Gessivaldo Isaias,
Hermes Parcianello, Jorge Pinheiro, Marçal Filho,
Marcelo Barbieri, Nelson Proença, Arolde de Oliveira,
César Bandeira, Corauci Sobrinho, José Rocha, Ma
luly Netto, Reginaldo Germano, Vic Pires Franco,
Marcos de Jesus, Nelson Pellegrino, Pinheiro Lan
dim, Walter Pinheiro, Odelmo Leão, Oliveira Filho, Pa
uderney Avelino, Robério Araújo, Wagner Salustiano,
Dr. Hélio, Eurípedes Miranda, Luiza Erundina, Almei
da de Jesus, Bispo Wanderval, Agnaldo Muniz, Mar
cus Vicente, Wellinton Fagundes, Rafael Guerra, Hé
lio Costa, Zaire Rezende, Gilberto Kassab, Gerson
Gabrielli, Ângela Guadagnin, Babá e Dr. Evilásio.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. 
Deputado Santos Filho, Presidente

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nl! 476, DE 2000

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM Nl! 1.106/99

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Colonial FM Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em frequência modulada, na cidade
de São João Del Rei, Estado de Minas
Gerais.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54.»

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria ng 80, de 12 de julho de 1999, que renova, por dez
anos, a partir de 23 de junho de 1997, a permissão
outorgada à Rádio Colonial FM Ltda., para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada, na cidade de São
João Del Rei, Estado de Minas Gerais.



PORTARIA NR 80, DE 12 DE JULHO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas Atribuições, conforme o disposto no
art. 6º, inciso li, do Decreto nº88.066, de 26 de ja
neiro de 1983, e tendo em vista o que consta do
Processo Administrativo nº 53710.000313/97, re
solve

Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 39 da
Lei nº4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a
partir de 23 de junho de 1997, a permissão outorgada
à Rádio Colonial FM Ltda., conforme Portaria nº 157,
de 22 de junho de 1987, publicada no Diário Oficial da
União em 23 seguinte, para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de São João Dei Rei,
Estado de Minas Gerais.

Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.

Art.3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223, da Constituição.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

Aviso n9 1.228/C. Civil

MENSAGEM N!! 1.106, DE 1999
(Do, Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nac!ona\ o ato constante da Portaria
n2 80, de 12\de julho de 1999, que renova
a permissão\ outorgada à Rádio Colonial
FM Ltda., para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cida
de de São João Bel Rei, Estado de Minas
Gerais.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54.))

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

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal, sub-
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, o ato constante da Porta
ria nº80, de 12 de julho de 1999, que renova a permis
são outorgada à Rádio Colonial FM Ltda., para explo
rar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na cidade de
São João Dei Rei, Estado de Minas Gerais.

Brasília, 12 de agosto de 1999. - Fernando
Henrique Cardoso.

Em nº 127/MC
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Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na Nacional, para onde solicito seja encaminhado o
data de sua publicação. referido ato, acompanhado do Processo Administra-

Sala da Comissão 17 de maio de 2000. - Depu- tivo nº 5371 0.0003 13197, que lhe deu origem.
tado Santos Filho, Presiden.te. Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis-

tro de Estado das Comunicações.

Brasília, 4 de agosto de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a

inclusa Portaria nº 80 de 12 de julho de 1999, pela
qual renovei a permissão outorgada La Rádio Colonial
FM Ltda., conforme Portaria nº 157, de 22 de junho de
1987, publicada em 23 de junho de 1987, para explo
rar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de São João Del Rei, Estado de
Minas Gerais.

2. Os órgãos competentes deste Ministério ma- 
nifestaram-se sobre o pedido, considerando-o instruí
do de acordo com a legislação aplicável, o que me le
vou a deferir o requerimento de renovação.

3. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de renovação somente produ
zirá efeitos legais após deliberação do Congresso

Brasilia, 12 de agosto de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria n2 80, de 12 de julho de
1999, que renova a permissão outorgada à Rádio Co
lonial FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de São
João Del Rei, Estado de Minas Gerais.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NlI 477, DE 2000

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM Nº 1.647, DE 1999

Aprova o ato que outorga conces
são à Fundação Municipal de Artes de
Montenegro, para executar serviço de ra
diodifusão de sons e imagens, com fins

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NlI ,DE 2000

Aprova o ato que renova a permls
aio outorgada à Rádio Colonial FM Lida.,
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA de São João Del Rei, Estado da Minas
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA Gerais.

I - Relatório O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria nº 80, de 12 de julho de 1999, que renova, por 10
(dez) anos, a partir de 23 de junho de 1997, a permis
são outorgada à Rádio Colonial FM Ltda., para explo
rar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na cidade de
São João Del Rei, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 26 de abril de 2000. - Depu
tado Marcos de Jesus, Relator.

111 - Parecer da Comis$ão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator Deputado Marcos de Jesus à Mensagem
nº 1.106/99, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Santos Filho, Presidente; Salvador Zimbaldi, José de
Abreu e fris Simões, Vice-Presidentes; Albérico Cor
deiro, Alberto Goldman, Augusto Franco, João Almei
da, Júlio Semeghini, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Si
las Câmara, Francistônio Pinto, Gessivaldo Isaias, Her
mes Parcianello, Jorge Pinheiro, Marçal Filho, Marcelo
Barbieri, Nelson Proença, Arolde de Oliveira, César
Bandeira, Corauci Sobrinho, José Rocha, Maluly Net
to, Reginaldo Germano, Vic Pires Franco, Marcos de
Jesus, Nelson Pellegrino, Pinheiro Landim, Walter Pi
nheiro, OdeImo Leão, Oliveira Filho, Pauderney Aveli
no, Robério Araújo, Wagner Salustiano, Dr. Hélio, Eurí
pedes Miranda, Luiza Erundina, Almeida de Jesus,
Bispo Wanderval, Agnaldo Muniz, Marcus Vicente,
Welinton Fagundes, Rafael Guerra, Hélio Costal Zaire
Rezende, Gilberto Kassab, Gerson Gabrielli, Angela
Guadagnin, Babá e Dr. Evilásio.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Santos Filho, Presidente.

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional, por
meio da Mensagem nº 1.106, de 1999, o ato que reno
va a permissão outorgada à Rádio Colonial FM Ltda.,
para explorar, na cidade de São João Del Rei, Estado
de Minas Gerais, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os as
pectos técnicos e formais da matéria submetida ao
exame desta Comissão, nos termos do inciso 11, alí
nea h, do art. 32 do Regimento Interno.

U- Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Colonial FM Ltda., executante de serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de São João Del Rei, Estado de Minas Gerais,
encontra-se de acordo com a prática legal e docu
mentai atinente ao processo renovatório e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo nº 1, de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princrpios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão; 26 de abril de 2000. - Depu
tado Marcos de Jesus, Relator.



Outorga concessão à Fundação Mu
nicipal de Artes de Montenegro, para
executar serviço de radiodifusão de sons
e imagens, com fins exclusivamente edu
cativos, na cidade de Montenegro, Esta
do do Rio Grande do Sul.

DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1999

o Presidente da República. no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84. inciso IV. e 223.
caput da Constituição, considerando o disposto no
art.14. § 2º, do Decreto-lei nº 236. de 28 de feverei
ro de 1967. e no § 12 do art. 13 do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão aprovado pelo Decre
to nº 52.795. de 31 de outubro de 1963, com a reda
ção que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de
dezembro de 1996. e tendo em vista o que consta
do Processo Administrativo nº 53790.001624/96.

Decreta:
Art. 1º Fica outorgada concessão à Fundação

Municipal de Artes de Montenegro para executar, pelo
prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Montene
gro, Estado do Rio Grande do Sul.

Parágrafo único. A concessão ora outorgada re
ger-se-á ,pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes. regulamentos e obrigações

.assumidas pela outorgada.

Brasflia, 1º de outubro de 1999

Excelentissimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto, que outorga concessão à
Fundação Municipal de Artes de Montenegro, para
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens,
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exclusivamente educativos, na cidade de cem fins exclusivamente educativos, na cidade de
Montenegro, Estado do Rio Grande do Sul. Montenegro, Estado do Rio Grande do Sul.

{À Co~issãO de Constituição e Justiça 2. De acorq~'com o art. 14, § 2º, do Decreto-Lei
e de Redaçao (art. 54).) nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o art. 13, §

O Congresso Nacional decreta: 1º, do RegulamE\nto dos Serviços de Radiodifusão,
. Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decre- aprovado pelo Decreto nº52.795, de 31 de outubro de
to de 28 de outubro de 1999, que outorga concessão 1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
à Fundação Municipal de Artes de Montenegro para 2.108, de 24 de dezembro de 1996, não dependerá
executar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de de edital a outorga para execução de serviço de
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e ima- radiodifusão com fins exclusivamente educativos.
gens, com fins exclusivamente educativos, na cidade 3. Cumpre ressaltar que o pedido encontra-se
de Montenegro, Estado do Rio Grande do Sul. devidamente instrufdo, de acordo com a legislação

Art.2º Este decreto legislativo entra em vigor na aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualifi-
data de sua publicação. cações exigidas para a execução do serviço.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - 4. Esclareço que, nos termos do § 3º do artigo
Deputado Santos Filho, Presidente. 223 da Constituição, o ato de outorga somente produ-

MENSAGEM N!l1.647 DE 1999 zirá efeitos legais apos deliberação do Congresso Na-
(Do Poder Executivo) cional para onde solicito seja encaminhado o referido

AVISO 1934/99 ato, acompanhado do Processo Administrativo nº
- 53790.001624/98, que lhe deu origem.

Submete à apreciação do Congresso Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis-
Nacional o ato constante do Decreto de 28 tro de Estado das Comunicações.
de outubro de 1999, que "Outorga conces
são à Fundação Municipal de Artes de
Montenegro, para executar serviço de radi
odifusão de sons e imagens, com fins ex
clusivamente educativos, na cidade de
Montenegro, Estado do Rio Grande do Sul.

{Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54.))

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

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 28 de outubro de 1999, que "Outorga con
cessão à Fundação Municipal de Artes de Montene
gro, para executar serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente educativos, na ci
dade de Montenegro. Estado do Rio Grande do Sul".

Brasília, 4 de novembro de 1999. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO.

EM Nº 180/MC



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº, DE2000

Aprova o ato que outorga concessão
à Fundação Municipal de Artes de Monte
negro, para executar serviço de radiodifu
são de sons e imagens, com fins exclusi
vamente educativos, na cidade de Monte
negro, Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decre

to de 28 de outubro de 1999, que outorga concessão
à Fundação Municipal de Artes de Montenegro para
executar, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e

Brasília. 4 de novembro de 1999

Aviso nº 1.934 - C. Civil.
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Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais "Cumpre ressaltar que o pedido encontra-se de-
após deliberaçã~ do Congresso Nacional, nos termos vidamente instrufdo, de acordo com a legislação apli-
do § 3º do art. 223 da Constituição. cável, d~monstrando possuir a entidade as qualifica-

Art. 3º O contrato decorrente cessa concessão ções e~igidas para a-execução do serviço."
I

deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
da data de publicação da deliberação de que trata o Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati-
artigo anterior. sob pena de tomar-se nulo, de pleno vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so-
direito, o ato de outorga. mente produzirá efeitos após a deliberação do Con-

Art. 42 Este Decreto entra em vigor na data de gresso Nacional.
sua publicação. Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec-

Brasília, 28 de outubro de 1999: 1782 da Inde- tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa-
pendência e 111 º da República. - FERNANDO me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alfnea h,
HENRIQUE CARDOSO, Luiz Carlos Mendonça de do art. 32 do Regimento Interno.
Barros. 11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão com fins educativos é regula
da pelo Decreto n2 52.795. de 31 de outubro de 1963,
com a redação do Decreto nº2.108, de 24 de dezem
bro de 1996. De acordo com estes instrumentos jurf
dicos, a outorga de permissão para execução de ser
viço de radiodifusão com fins exclusivamente educati
vos independe de edital.

No processo em questão, a Fundação Municipal
de Artes de Montenegro atendeu aos requisitos da le
gislação especffica, inclusive do Ato Normativo n2 1,
de 1999, desta Comissão, e apresentou a declaração
prevista na Portaria Interministerial nº 651, de 15 de
abril de 1999.

O ato de outorga obedece aos princIpios de cons
titucionalidade, especialmente no que se refere aos arti
gos 220 e 223 da Constituição Federal, e atende às for
malidades legais, motivos pelos quais somos pela ho
mologação do ato do Poder Executivo, na forma do Pro
jeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 18 de abril de 2000. - Depu
tado Salvador Zimbaldi, Relator

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UbIratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRASíLIA-DF.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Exce
lentfssimo Senhor Presidente da República na qual sub
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons
tante do Decreto de 28 de outubro de 1999, que "Outorga
concessão à Fundação Municipal de Artes de Montene
gro, para executar servi,ço de radiodifusão de sons e ima
gens. co~ fins exclusivamente educativos, na cidade de
Montenegro. Estado do Rio Grande do Sul".

Atenciosamente, - SlIvano Gianni Chefe da
Casa Civil da Presidência da República. Interino.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 12 do art 223, da Constituição Fede~l, o
Excelentfssimo Senhor Presidente da República sub
mete à consideração do Congresso Nacional, acompa
nnado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, o ato que outorga conces
são à Fundação Municipal de Artes de Montenegro,
para executar, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem dire
ito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente educativos, na cida
de de Montenegro, Estado do Rio Grande do Sul.

Na Exposição de Motivos, o Senhor Ministro es
clarece que:
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imagens, com fins exclusivamente educativos, na ci- dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
dade de Montenegro, Estado do Rio Grande do Sul. modulada, com fins exclusivamente educativos, na cio

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na dade de Itapecerica, Estado de Minas Gerais.
data de sua publicação. Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na

Sala da Comissão, de 2000. - Deputado Sal- data de sua publicação.
vador Zimbaldi, Relator Sala da Comi~são,- 17 de maio de 2000......

111 - Parecer da Comissão Deputado Santos Filho-, Presidente.

A Comissão de Ciência e Tecnologia e Informáti- MENSAGEM N2 1.995,.DE 1999
ca, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unani- (Do Poder Executivo)
midade o parecer favorável do Relator Deputado Salva- Submete à apreciação do Congres-
dor Zimbaldi à Mensagem nº 1.647/99, nos termos do . so Nacional o ato constante da Portaria
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. ne 170, de 25 de outubro de 1999, que ou-

Estiveralj11 presentes os seguintes Deputados: torga permissão à Fundação Francisco
Santos Filho, Presidente; Salvador Zimbaldi, José de Cambraia para executar, pelo prazo de
Abreu e fris Simões, Vice-Presidentes; Albérico Cor- dez anos, sem direito de exclusividade,
deiro, Alberto Goldman, Augusto Franco, João Almei- serviço de radiodifusão sonora em fre-
da, Júlio Semeghini, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Si- qüência modulada, com fins exclusiva-
las Câmara, Francistônio Pinto, Gessivaldo Isaias, mente educativos, na cidade de ltapeceri-
Hermes Parcianello, Jorge Pinheiro, Marçal Filho, ca, Estado de Minas Gerais.
Marcelo Barbieri, Nelson Proença, Arolde de Oliveira, {Às ComissQes de Ciência e Tecnolo-
César Bandeira, Corauci Sobrinho, José Rocha, Ma- gia, Comunicação e Informática; e de Cons-
luly Netto, Reginaldo Germano, Vic Pires Franco, tituição e Justiça e de Redação (art. 54)}
~arcos de J~su~, Nelson Pelle_grino,. P~nhe~ro Lan- Senhores Membros do Congresso Nacional,
dlm, Walter P~nhelro, ,?~elmo ~~ao, Oliveira Fllh~, Pa- Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
uderney Avell~o, Robe~lo ArauJo,. Wagner ~alustlan~, com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal, sub-
Dr. Hélio, Eunp~des Miranda, Lurza Erundrna: Almel- meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa-
da de. Jesus, BIspo Wanderval, Agnaldo MUniz, M,a.r- nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
cus Vlcen~e, Wehnton Fag.undes, Rafael Guerra, Helio Estado das Comunicações, o ato constante da Porta-
C~st?, ~alre Rezende, ~llberto Kassab,.~e.rson Ga- ria nº 170, de 25 de outubro de 1999, que outorga per-
bnelll, Angela Guadagnln, Babá e Dr. EVllaslo. missão à Fundação Francisco Cambraia para execu-

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida-
Deputado Santos Filho, Presidente de, serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO dulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade
Ne 478, DE 2000 de Itapecerica, Estado de Minas Gerais.

{Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica- Brasília, 21 de dezembro de 1999. - Fernando
ção e Informática} Henrique Cardoso.

MENSAGEM Ne 1.995/99 EM nº 20SIMC

Aprova o ato que outorga permis
são à Fundação Francisco Cambraia,
para executar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de
Itapecerica, Estado de Minas Gerais.

{À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato que se refere a Portaria

nº 170, de 25 de outubro de 1999, que outorga per
missão à Fundação Francisco Cambraia para execu
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-

Brasflia, 10 de dezembro de 1999

Excelentfssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência o Processo

Administrativo nl! 53710.000124/97, de intereses ela
Fundação Francisco Cambraia, objeto da permissão
para executar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusivamente educati
vos, nacidade de Itapecerica, Estado de Minas Gerais.

2. De acordo com o art. 13, § ir/, do Regulamen
to dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo De
creto nll 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a re
dação que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.10S, de 24
de dezembro de 1.996, não dependerá de edital a ou-



I - Relatório

"Cumpre ressaltar que o pedido encon
tra-se devidamente instruído, de acordo
com a legislação aplicável, demonstrando
possuir a entidade as qualificações exigidas
para a execução do serviço, o que me levou
a outorgar a permissão, nos termos da in
clusa Portaria."

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNIC~ÇÃO E INFORMÁTICA

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 12 do art. 223, da Constituição Federal,
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional!
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga permissão à Fundação Francisco Cambraia,
para executar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Itapecerica, Estado de Mi
nas Gerais.

Na Exposição de Motivos, o Senhor Ministro es
clarece que:

Atendendo ao disposto no § 32 do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Rel.ator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão sonora com fins educativos é
regulada pelo Decreto n9 52.795, de 31 de outubro de
1963. com a redação do Decreto n2 2.108, de 24 de
dezembro de 1996. De acordo com estes instrumen
tos jurídicos, a outorga de permissão para execução
de serviço de radiodifusão sonora com fins exclusiva
mente educativos independe de edital.
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torga para execução de serviço de radiodifusão com 1999, que outorga permissão à Fundação Francisco
fins exclusivamente educativos. Cambraia para executar serviço de radiodifusão so-

3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontrava nora em freqüência modulada na cidade de Itapeceri-
devidamente instruído, de acordo com a legislação apli- ca, Estado de Minas Gerais.
cável, demonstrando possuir a entidade as qualificações Atenciosamente, -: Pedro Parente, Chefe da
exigidas para a execução do serviço, o que me levou a -Casa Civil da Presidência-da República.
outorgar permissão, nos termos da inclusa Portaria.

4. Esclareço que; nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo que lhe deu origem.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA 170, DE 25 DE OUTUBRO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o dis
posto no art. 13, § 1!:l, do Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795,
de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53710.000124/97, resolve:

Art. 12 Outorgar permissão à Fundação Francis
co Cambraia para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins exç:lusiva
mente educativos, na cidade de Itapecerica, Estado
de Minas Gerais.

Art. 22 A permissão ora outorgada reger-se-á
I

pelo Código Brasileiro de Telecomunic~ões, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumi
das pela outorga.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 32 do art. 223 da Constituição.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

Aviso n9 2.356 - C. Civ.il.

Em 21 de dezembro de 1999.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRASfuA-DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 170, de 25 de outubro de
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No processo em questão, a Fundação Fr~!1cis<!o veira Filho, Paudemey Avelino, Robério Araújo, Wagner
Cambraia atendeu aos requisitos da legislação especf- Salustiãrto, Dr. Hélio, Eurípedes Miranda, Luiza Erundi·
fica, inclusive do Ato Normativo nº 1, de 1999, desta na, Almeida de Jesus, Bispo Wandj:)rval, Agnaldo Muniz,
Comissão, e apresentou a-declaração prevista na Por- Marcus Vicente, Welinton Fagundes, Rafael Guerra, Há-
taria Interministerial n9 651 , de 15 de abril de 1999. Iio Costa, laire Rezende, Gilberto Kassab, Gerson Ga-

O ato de outorga obedece aos princípios de cons- brielli, Angela Guadagnin, Babá e Dr. Evilásio.
titucionalidade, especialmente no que se refereaos arti- Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. -
gos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às for- Deputado Santos Filho Presidente
malidades legais, motivos pelos quais somos pela ho- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
mologação do ato do Poder Executivo, na forma do Pro- NR 479 DE 2000
jeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos. (Da Comissão de Ciência eTecnologia,

Sala da Comissão, 19 de abril de 2000. - Depu- Comunicação e Informática)
tado José de Abreu, Relator. MENSAGEM Nº 51/00

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NR , DE 2000

Aprova o ato que outorga permis
são à Fundação Francisco Cambraia,
para executar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de
ltapecerica, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É aprovado o ato a que se refere a Portada ,

n2 170, de 25 de outubro de 1999, que outorga permis
são à Fundação Francisco Cambraia para executar,
pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em freqOência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na ci
dade de Itapecerica, Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 19 de abril de 2000. - Depu
tado José de Abreu, Relator.

11I- Parecer dà Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator
Deputado José de Abreu à Mensagem nº 1.995/99, nos
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Santos Filho, Presidente; Salvador Zimbaldi, José de
Abreu e fris Simões, Vice-Presidentes; Albérico Cordeiro,
Alberto Goldman, Augusto Franco, João Almeida, Júlio
Semeghini, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Silas Câmara,
Francistônio Finto, Gessivaldo saias, Hermes Parcianel
lo, Jorge Pinheiro, MarçaJ Filho, Marcelo Barbieri, Nelson
Proença, AroÍde de Oliveira, César Bandeira, Corauci
Sobrinho José Rocha, Maluly Netto, Reginaldo Germa
no, Vic Pires Franco, Marcos de Jesus, Nelson Pellegri
no, Pinheiro Landim, Walter Pinheiro, Odelmo Leão, Oli-

Aprova o ato que outorga permis
são à Rádio Timbó LIda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na localidade de Tim
bó, Estado de Santa Catarina.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54»

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria n9 212, de 8 de dezembro de 1999, que outorga
permissão à Rádio Timbó Ltda., para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na localidade de Timbó, Estado de Santa Catarina.

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Santos Filho, Presidente.

MENSAGEM NR51, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ~to constante da Portaria
nll 212, de 8 de dezembro de 1999, que
outorga permissão à Rádio Timbó LIda.,
para explorar, pelo prazo de dez anos,
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na localidade de Tim
bó, Estado de Santa Catarina.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54.))

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

com o§ 3ºdoartigo 223, da Constituição Federal, subme-
to á apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunieaçães, oato constante da Portarian2212, de 8de



Em 6 de janeiro de 2000

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Exce

lentfssimo Senhor Presidente da República na qual sub
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons
tante da Portaria nº212, de 8 de dezembro de 1999, que
outorga permissão à Rádio Timbó Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina.

Atenciosamente. - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civ~1 da Presidência da República.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, mClso XII,
combinado com o § 1º do art. 223, da Constituição
Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da
República submete à consideração do Congresso
Nacional, acompanhado da Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato
que outorga permissão à Rádio Timbó Ltda., para ex
plorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na localidade de Timbó, Estado
de Santa Catarina.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so·
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, aHnea h,
do art. 32 do Regimento Interno.
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dezembro de 1999, que outorga permissão a Rádio Tim- Parágrafo único. A permissão ora outorgada re-
b6 Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, serviço de ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na locaIida- leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumi-
de de Timbó, Estado de Santa Catarina das pela outorgada em suas propostas.

Art. 2eEste ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3e, da Constituição.

Art. 3eO contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

AVISO Ne 54-C. Civil

Brasília, 6 de janeiro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM ne223/MC

Brasília, 21 de dezembro de 1999

Excelentfssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regu

lamentares cometidas a este Ministério, determi
nou-se a publicação da concorrência ne22I97-SFO/MC,
com vistas à implantação de uma estação de radiofusão
sonora em freqüência modulada, na localidade de Tim
bó, Estado de Santa Catarina.

2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, cria
da pela Portaria ne63, de 5 de fevereiro de 1997, alte
rada pela Portaria nº795, de 17 de dezembro de 1997,
depois de analisar a documentação de habilitação e as
propostas técnica e de preço pela outorga das entida
des proponentes, com observância da Lei ne8.666, de
21 de junho de 1993, e da legislação especifica de ra
diodifusão, concluiu que a Rádio Timbó Ltda. obteve a
maior pontuação do valor ponderado, nos termos esta
belecidos pelo Edital, tomando-se assim a vencedora
da Concorrência, conforme ato da mesma Comissão,
que homologuei, havendo por bem outorgar a permis
são, na forma da Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3edo art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

PORTARIA Nl! 212, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso das atribuições que lhe conferem o art. Iº do De
creto nº 70.568, de 18 de maio de 1972, e o art. 32 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprova
do pelo Decreto nº52.795, de 31 de outubro de 1963,
com a redação do Decreto nº1.720, de 28 de novem
bro de 1995, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso Administrativo nº 53.820.000197/97, Concor
rência nº 22197-SFO/MC, resolve:

Art. 1º Fica outorgada permissão à Rádio Timbó
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na localidade de Timbó,
Estado de Santa Catarina.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N!! 480, DE 2000

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N!l141/00

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Vale do Araguaia de Desenvolvi
mento Artístico/Cultural - FM (AVADA
FM) a executar serviço de radio~ifusão

comunitária, na localidade de São 'Miguel
do Araguaia, Estado de Goiás.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54).)

O Congresso Nacional decreta:
Art. Iº É aprovado o ato a que se refere a Portaria

n!l6, de 10 de janeiro de 2000, que autoriza a Associa
ção Vale do Araguaia de Desenvolvimento Artfsti
co/Cultural-, FM (AVADA FM) a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, na localidade de São
Miguel do Araguaia, Estado de Goiás.

Art. 2!l Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. 
Deputado Santos Filho, Presidente.

MENSAGEM Nl! 141, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nO 6,

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº , DE 2000

Aprova O" ato que outorga permis
são á Rádio Timbó Lida., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na localidade de Tim
bó, Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1!l É aprovado o ato a que se refere a Portaria

n!l 212, de 8 de dezembro de 1999, qu~ outorga per
missão à Rádio Timbó Ltda. para explorar, pelo prazo
de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
localidade de Timbó, Estado de Santa Catarina.

Art. 2!l Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2000. - De
putado Robério Araújo, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator Deputado Robério Araújo à Mensagem n!l
51/2000, nos termos do Projeto de Decreto Legislati
vo que apresenta.

11 - Voto do Relator Estiveram presentes os seguintes Deputados:

A outorga do Poder Público para a execução de Santos F!'~o, ~r:siden~e; Salva~or Zimbaldi, ~osé de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto nº Abreu e Irrs Slmoes, Vice-PresIdentes; Albérrco Cor-
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do deiro, Alberto Goldman, Augusto Franco, João Almei-
Decreto n!l 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No da, Júlio Semeghini, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Si-
processo em questão, a Rádio Timbó Ltda., atendeu las Câmara, Francistônio Pinto, Gessivaldo Isaias,
aos requisitos da Legislação específica e obteve a Hermes Parcianello, Jorge Pinheiro, Marçal Filho,
maior pontuação do valor ponderado, nos termos es- Marcelo Barbieri, Nelson Proença, Arolde de Oliveira,
tabelecidos pelo Edital, tornando-se a vencedóra da César Bandeira, Corauci Sobrinho, José Rocha, Ma-
concorrência para exploração do serviço de radiodifu- luly Netto, Reginaldo Germano, Vic Pires Franco,
são sonora em freqüência modulada na localidade de Marcos de Jesus, Nelson Pellegrino, Pinheiro
Timbó, Estado de Santa Catarina. Landim, Walter Pinheiro, Odelmo Leão, Oliveira Fi-

A análise deste processo deve basear-se no Ato lho, Pauderney AveLino, Robério Araújo, Wagner Sa-
Normativo n!l 1, de 1999, desta Comissão. Verificada lustiano, Dr. Hélio, Eurípedes Miranda, Luiza Erundi-
a documentação, constatamos que foram atendidos na, Almeida de Jesus, Bispo Wanderval, Agnaldo Mu-
todos os critérios exigidos por este diploma regula- niz, Marcus Vicente, Welinton Fagundes, Rafael Gu-
mentar. erra, Hélio Costa, Zaire Rezende, Gilberto Kassab,

O ato de outorga obedece aos princípios de Gerson Gabrielli, Angela Guadagnin, Babá e Dr. Evi-
constitucionalidade, especialmente no que se refere (ásio.
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten- Sala da Comissão 17 de maio de 2000. -
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos Deputado Santos Filho Presidente
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 25 de outubro 2000. 
Deputado Robério Araújo, Relator.
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Em 31 de janeiro de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAM AGUIAR
Primeiro secretário da Câmara dos Deputados
BRASfuA-DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentrssimo Senhor Presidente da República na
qual submete á apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nl! 6, de 10 de janeiro de
2000, que autoriza a Associação Vale do Araguaia de
Desenvolvimento Artístico/Cultural - FM (AVADA EM)
a executar serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de São Miguel do Araguaia, Estado de Goiás.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

Brasília, 25 de janeiro de 2000

de 10 de janeiro de 2000, que autoriza a nhado o referido ato, acompanhado do Processo
Associação Vale do Araguaia de Desenvol- Administrativo n2 53670.000474198, que lhe deu ori-
vimento Artístico/Cultural - FM (AVADA gemo
FM) a executar, pelo prazo de três anos, Respeitosamente, - Pimenta da Veiga Minis-
sem direito de exclusividade, serviço de tro de Estado das Comunicações. '
ra~iodifusão com~nitária na cidade de São PORTARIA NR 6 DE 10 DE JANEIRO DE 2000
Miguel do Araguaia, Estado de Goiás. ..' . _

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo- O MI",str~ d~ ~stado d~s Comu",c~çoes -, no
gia, Comunicação e Informática; e de Cons- us~ de suas atnbUlçoes, con~lderando o dlsp~sto nos
tituição e Justiça e de Redação {art. 54.}} artigos 10 e 19 do D~creto n 2.615, de 3 de Junho de

1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53670.000474/96, resolve:

Art 1º Autorizar a Associação Vale do Araguaia
de Desenvolvimento Artístico/Cultural - PM (AVADA
EM), com sede na Avenida José Pereira do Nascimen
to, na 1.195, SetorAeroporto, na cidade de São Miguel
do Araguaia, Estado de Goiás, a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária naquela localidade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 13º16'30·S e longitude em
50º09'48"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 42 Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

AVISO Nº 187-C. Civil

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

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nº6, de 10 de janeiro de 2000, que autoriza a
Associação Vale do Araguaia de Desenvolvimento
Artístico/Cultural - FM (AVADA FM) a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de São Mi
guel do Araguaia, Estado de Goiás.

Brasília, 31 de janeiro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM Nl! 6/2000-MC

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto' à apreciação de Vossa Excelência a

inclusa Portaria n2 6, de 10 de janeiro de 2000, pela
qual autorizei a Associação Vale do Araguaia de
Artístico/Cultura) - FM (AVADA PM) a executar o ser
viço de radiodifusão comunitária, do Araguaia, Esta
do de Goiás.

2. Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico,
a mencionada entidade satisfaz as exigências da Lei
nº9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e da
norma complementar do mesmo serviço, aprovada
pela Portaria nº 191, de 8 de agosto de 1998, que re
gem a matéria, o que me levou a autorizá-Ia, nos ter
mos da Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do artigo
223 da Constituição Federal, o ato de autorização so
mente produzirá efeitos legais apos deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja encami-
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COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA N2 ,DE 2000

1- Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII,
combinado com o § 19 do art. 223, da Constituição
Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública submete à consideração do Congresso Na
cional, acompanhado da Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato
que autoriza a Associação Vale do Araguaia de De
senvolvimento Artístico/Cultural - FM (AVADA FM)
a executar serviço de radiodifusão comunitária. pelo
prazo de 3 (tr.s) anos, sem direito de exclusividade,
na localidade de São Miguel do Araguaia, Estado de
Goiás.

Atendendo ao disposto no § 39 do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
h, do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A autorização do. Poder Público para a execu
ção de serviço de radiodifusão comunitária é regula
da pela Lei n9 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No
processo em questão, a Associação Vale do Ara
guaia de Desenvolvimento Artístico/Cultural - FM
(AVADA FM) atendeu aos requisitos da legislação
específica e foi autorizada para execução do serviço
de radiodifusão comunitária na localidade de São
Miguel do Araguaia. Estado de Goiás.

A análise deste processo deve basear-se no
Ato Normativo n9 1, de 1999. desta Comissão. Veri
ficada a documentação, constatamos que foram
atendidos todos os critérios exigidos por este diplo
ma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade. especialmente no que se refere
aos arts. 220 a 223 da Constituição Federal. e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais so
mos pela homologação do ato do Poder Executivo.
na forma do Projeto de Decreto Legislativo que ora
apresentamos.

Sala da Comissão, 4 de maio de 2000. - De
putado Bispo Wanderval, Relator.

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Vale do Araguaia de Desenvolvi
mento Artístico/Cultural - FM (AVADA
FM) a executar- serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de São Miguel
do Araguaia, Estado de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 19 É aprovado o ato a que se refere a
Portaria n9 6. de 10 de janeiro de 2000, que autori·
za a Associação Vale do Araguaia de Desenvolvi
mento Artístico/Cultural - FM (AVADA FM) a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitária, pelo pra
zo de 3 (três) anos, sem direito de exclusividade,
na localidade de São Miguel do Araguaia. Estado
de Goiás.

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, -11 de maio de 2000. 
Deputado Bispo Wanderval, Relator.

111 - Parecer Da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia. Comuni
cação e Informática. em reunião ordinária realizada
hoje. aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator Deputado Bispo Wanderval à Mensagem n9

141/2000. nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes, Deputados:
Santos Filho. Presidente: Salvador Zimbaldi, José
de Abreu e íris Simões, Vice-Presidentes; Albérico
Cordeiro, Alberto Goldman. Augusto Franco, João
Almeida, Júlio Semeghini, Luiz Moreira. Luiz Piauhy
Iino, Silas Câmara, Francistônio Pinto, Gessivaldo
Isaías, Hermes Parcianello, Jorge Pinheiro, Marçal
Filho. Marcelo Barbieri. Nelson Proença. Arolde de
Oliveira. César Bandeira, Corauci Sobrinho, José
Rocha. Maluly Netto, Reginaldo Germano. Vic Pires
Franco. Marcos de Jesus. Nelson Pellegrino. Pinhei
ro Landim, Walter Pinheiro. Odelmo Leão, Oliveira
Filho, Pauderney Avelino, Robério Araújo, Wagner
Salustiano. Dr. Hélio. Eurípedes Miranda. Luiza
Erundina, Almeida de Jesus, Bispo Wanderval,
Agnaldo Muniz, Marcus Vicente, Welinton Fagun
des, Rafael Guerra, Hélio Cosia. Zaire Rezende. Gil
berto Kassab, Gerson Gabrielli. Ângela Guadagnin.
Babá e Dr. Evilásio.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. 
Deputado Santos Filho, Presidente.



Brasflia, 2 de fevereiro de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência o Processo

Administrativo n!! 50830.001547/93, de interesse da
Fundação Véritas, objeto de permissão para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Bauru, Estado de São Paulo.

2. De acordo com o art. 13, § 12, do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto
n!l 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação
que lhe foi dada pelo Decreto n22.108, de 24 de de
zembro de 1996, não dependerá de edital a outorga
para execução de serviço de radiodifusão com fins
exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra de
vidamente instruído, de acordo com a legislação aplicá
vel, demonstrando possuir a entidade as qualificações
exigidas para a execução do serviço, o que me levou a
outorgar a permissão, nos termos da inclusa Portaria.

4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223 da
Constituição, o ato de outorga somente produzirá efeitos
legais após deliberação do Congresso Nacional, para
onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompa
nhado do processo que lhe deu origem. - Pimenta da
Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.

PORTARIA N2 12, DE 17 DE JANEIRO DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
art. 13, § 1!l, do Regulamento dos Serviços de Radio
difusão, aprovado pelo Decreto n!l 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, e ten
do em vista o que consta do Processo Administrativo
n250830.001547/93, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Fundação Véritas
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusivamente educati
vos, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo.

Art. 2º A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
N2 481, DE 2000 em freqüência modulada, com fins exclusivamente

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, educativos, na cidade de Bauru. Estado de São
Comunicação e Informática) Paulo.

MENSAGEM N2 226, DE 2000 Brasrlia, 11 de fevereiro de 2000. - Fernando

Aprova o ato que outorga permis- Henrique Cardoso.
são à Fundação Véritas, para executar E.M. n211 IMC
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Bauru,
Estado de São Paulo.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art.54).) ---",

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria nll 12, de 17 de janeiro de 2000, que outorga per
missão à Fundação Véritas para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Bauru,
Estado de São Paulo.

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

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Santos Filho, Presidente.

MENSAGEM Ne 226, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nll 12, de 17 de janeiro de 2000, que ou
torga permissão à Fundação Véritas
para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, com fins exclusivamente educa
tivos, na cidade de Bauru, Estado de
São Paulo.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54))

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combi
nado com o § 31! do artigo 223, da Constituição
Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o
ato constante da Portaria n212, de 17 de janeiro de
2000, que outorga permissão à Fundação Véritas
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
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subseqüentes, regulamentos e obrigações assumi- lativo para a devida apreciação, uma vez que o ato
das pela outorgada. somente produzirá efeitos após a deliberação do

Art. 32 Este ato somente produzirá efeitos legais Congresso Nacional.
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos Cumpre-nos, portanto, opinar sobre, os as-
do § 32 do art. 223 da Constituição. pectos técnicos e formais da matéria submetida ao

Art. 42 Esta Portaria entra em vigor na data de exame desta Comissão, nos termos do inciso 11, alí-
sua publicação. - Pimenta da Veiga. nea "h", do art. 32 do Regimento Interno.

Aviso n2 272 - C. Civil. 11- Voto do Relator

Em 11 de fevereiro de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRASíLIA - DF.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria, Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria n2 12, de 17 de janeiro de
2000, que outorga permissão à Fundação Véritas para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Bauru, Estado de São Paulo.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

1<- Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 12 do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentfssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga permissão à Fundação Véritas, para executar,
pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na cio
dade de Bauru, Estado de São Paulo.

Na Exposição de Motivos, o Senhor Ministro es
clarece que:

"Cumpre ressaltar que o pedido encon
tra-se devidamente instruído, de acordo
com a legislação aplicável, demonstrando
possuir a entidade as qualificações exigidas
para a execução do serviço, o que me levou
a outorgar a permissão, nos termos da in
clusa Portaria."

Atendendo ao disposto no § 39 do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legis-

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão sonora com fins educativos é
regulada pelo Decreto n9 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação do Decreto n9 2.108, de 24 de
dezembro de 1996. De acordo com estes instrumen
tos jurídicos, a outorga de permissão para execução
de serviço de radiodifusão sonora com fins exclusiva
mente educativos independe de edital.

No processo em questão, a Fundação Véritas
atendeu aos requisitos da legislação específica, inclu
sive do Ato Normativo n2 1, de 1999, desta Comissão,
e obteve parecer favorável da extinta Fundação Ro
quette-Pinto.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons
titucionalidade, especialmente no que se refere aos arti
gos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às for
malidades legais, motivos pelos quais somos pela ho
mologação do ato do Poder Executivo, na forma do Pro
jeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 18 de abril de 2000. 
Deputado fris Simões, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 ,DE 2000

Aprova o ato que outorga permis
são à Fundação Véritas, para executar
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Bauru,
Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria n9 12, de 17 de janeiro de 2000, que outorga per
missão à Fundação Véritas para executar, pelo prazo
de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de Ba
uru, Estado de São Paulo.

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 18 de abril de 2000. - fris Si
mões, Relator



IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra ao Sr. Themístocles Sampaio.
O SR. THEMfsTOCLES SAMPAIO (Blo

colPMOB - PI. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr"" e Srs. Deputados, venho hoje a esta
tribuna para fazer um alerta, um clamor e uma denún
cia. Minha indignação tem um objeto: o estado de ca
lamidade em que se encontram as estradas federais,
mais especificamente as estradas federais do meu
Estado, o Piauí.

Transitar atualmente por essas rodovias, nobres
colegas, constitui uma aventura carregada de riscos.
Em cada trecho, a vida humana é ameaçada, uma tra
gédia está sempre por acontecer; em cada um das
centenas de buracos. um acidente; em cada curva, a
morte à espreita dos incautos e dos necessitados 
os incautos, pois ainda se expõem aos perigos, em
busca de outros destinos, com o fim do passeio e do
lazer; os necessitados, pois, sem opção, demandam
aquelas vias, seja por alguma premência, comum no

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator Deputado fris Simões à Mensagem nº
2216/2000, nos termos do Projeto de Decreto Legisla
tivo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Santos Filho, Presidente; Salvador Zimbaldi, José de
Abreu e fris Simões, Vice-Presidentes; Albérico Cor
deiro, Alberto Goldman, Augusto Franco, João Almei
da, Júlio Semeghini, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Si
las Câmara, Francistônio Pinto, Gessivaldo Isaías,
Hermes Parcianello, Jorge Pinheiro, Marçal Filho,
Marcelo Barbieri, Nelson Proença, Arolde de Oliveira,
César Bandeira, Corauci Sobrinho, José Rocha, Ma
luly Netto, Reginaldo Germano, Vic Pires Franco,
Marcos de Jesus, Nelson Pellegrino, Pinheiro
Landim, Walter Pinheiro, Odelmo Leão, Oliveira Fi
lho, Pauderney Avelino, Robério Araújo, Wagner Sa
lustiano, Dr. Hélio, Eurípedes Miranda, Luiza Erundi
na, Almeida de Jesus, Bispo Wanderval, Agnaldo
Muniz, Marcus Vicente, Welinton Fagundes, Rafael
Guerra, Hélio Costa, laire Rezende, Gilberto Kassab,
Gerson Gabrielli, Ângela Guadagnin, Babá e Dr. Evi
lásio.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. 
Deputado Santos Filho, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Finda a le
itura do expediente, passa-se ao
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111 - Parecer da Comissão cotidiano das pessoas, seja por ordem do trabalho
inevitável. E é esse trabalho em toda a sua cadeia
que, a duras penas, vai movimentando a economia
dos municípios piauienses.

É uma luta inglória. Conquanto persuasivas, as
reivindicações que chegam às autoridades municipa
is e estaduais não ecoam; muito menos aquelas diri
gidas aos órgãos federais, onde, a pretexto eterno da
falta de recursos orçamentários, impe~a a total insen
sibilidade, em face dos problemas do Nordeste, de
modo geral, e do Piauí, em particular.

Nessa atitude, Sr. Presidente, há um engano la
mentável. Impede-se que os Estados mais sofridos
da Federação rompam as amarras da desigualdade,
saltem décadas de atraso, superem os índices terrí
veis de pobreza para finalmente, pela via do desen
volvimento, inserirem-se na pujança experimentada
noutro lugar, segundo dados do próprio Governo.
Para tanto, não lhes faltam requisitos, nem climáticos,
nem humanos.

Vejam, nobres colegas, o caso exemplar do cer
rado piauiense. Apresentando bons índices pluviomé
tricos e demais condições climáticas favoráveis e ain
da contando com a presença de centenas de famílias
migrantes, oriundas de Mato Grosso, assim como do
Sul do País, de larga tradição agrícola, a área lá está,
a superar desafios e comprovar sua viabilidade. Ali se
geram empregos e se melhora a qualidade de vida.
Mormente no que tange ao cultivo de grãos, com
média de produtividade, inclusive, superior à média
nacional, o cerrado piauiense dá mostras a todo o
Brasil de seu incrível potencial.

Pois bem, tais resultados vivem sob o risco oni
presente de.perder-se, à falta de um adequado siste
ma de escoamento. A malha rodoviária, dentro do Pi
auí, carece de um vetor essencial. E aqui retorno à
questão da vontade política, como elemento de agre
gação e otimização dos inúmeros esforços realizados
pelos produtores e pelo povo do Estado. Sem isso, a
velha cantilena da falta de recursos prevalecerá sem
pre, condenando aquela gente à eternidade do mais
absoluto abandono.

As queixas, Sr. Presidente, não param de che
gar. Agora mesmo, a Câmara Municipal de Floriano
envia-me a sua. Diz respeito às providências requeri
das pela comunidade, no sentido de recuperar a
BR-348, via que liga Floriano a Teresina, hoje sem
quaisquer condições de tráfego. Basta dizer que uma
viagem antes feita em cerca de duas horas e meia
hoje não se conclui em menos de cinco horas. Às ve
zes, levam-se seis para se chegar. quando se chega.
Na rodovia, acidentes e assaltos são constantes.
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Cheias de armadilhas, as demais estradas não dos pelo Governo, em um sistema que utiliza técnicos
oferecem nada melhor que isso, todas péssimas. [jis~-- -- contratados pelo Incra. Na prática, além dos 3%, as
so não se excluem aquelas que integram o Estado cooperativas do MST retêm 50% do que é destinado
aos demais centros do País, bem como as que fazem aos assentados. Na cooperativa Coagri, do Paraná,
a ligação de todo o interior, chegando a Municípios eles detiveram metade dos financiamentos. E consti-
como Lufs Correia, Parnafba, Cristino Castro, Bom tuem verbas vultosas, mais de 3 milhões de reais.
Jesus, Gilbués, Água Branca, Campo Maior, Cocal de Encontram-se insolventes e, no entanto, continuam a
Telha, Afrânio, Fronteira e Picos. Em diversos trechos receber mais dinheiro que serve para financiar a ação
ou mesmo na totalidade, estão comprometidas a predatória do MST.
BR-343, a BR-230, a BR-316, a BR-020, a BR-407. O principal líder do MST, João Pedro Stedile, re-
As operações tapa-buracos há muito que deixaram conhece que "foi ingênuo ao acreditar que a reforma
de cumprir sua finalidade, talo volume de remendos a agrária resolveria o problema da pobreza e da distri-
serem feitos no asfalto. buição de renda no Pars". Reconhece igualmente que

Aliás, nobres colegas, é de notar que o sistema o MST vive um "dilema". Politizou-se justamente por
que hoje sobrevive data de uma época em que as ne- não ter alcançado o que prometera e, em conseqüên-
cessidades e o volume de tráfego apresentavam-se cia, atravessa um período de maré baixa, assim como
muito diferentes. Nas décadas de sessenta e setenta, outros movimentos. O Ifder do MST também reconhe-
o Brasil era outro, e o Piauf, sem fugir disso, tinha de- ce que, dentro do atual modelo econômico, os assen-
mandas significativamente menores, o que faz des- tados do movimento não têm como sobreviver sem
sas vias equipamentos absolutamente defasados. subsídios do Governo.
Ademais, foram construídas dentro de uma projeção Sr. Presidente, não sabemos se tal ingenuidade
para vinte anos, mas, sem ter merecido manutenção do líder do MST é própria de um inocente útil, pouco
adequada, a rigor acabaram tendo uma vida útil até inocente, mas sempre muito útil à causa inglória de
menor que isso. Em outras palavras, nobres colegas, agitar nossos campos ou fruto de uma cegueira ideo-
o problema, com efeito, não é novo. Apenas ocorre lógica. Quantos pronunciamentos meus daqui desta
que agora chegou ao limite do insuportável, agravan- tribuna alertaram que a reforma agrária deu errado
do-se a cada dia que passa. em todo o mundo e que levou à falência todos os regi-

A realidade atual da malha rodoviária no Estado, mes socialistas. Aqui no Brasil não está sendo dife-
sobretudo aquelas rodovias sob jurisdição do Gover- rente nos assentamentos de reforma agrária, que se
no Federal, no Piauí, é, para resumir, verdadeiramen- tornaram verdadeiras favelas rurais.
te medonha. Ela tanto condena ao isolamento e à mi- Seria preciso gastar todo esse dinheiro, mais de
séria quanto, conforme disse há pouco, ceifa vidas. 12 bilhões de reais, desorganizar a produtividade no

Como, nessas condições, Sr"" e Srs. Deputados, campo, desapropriar, na maior parte das vezes injus-
elaborar um plano para o turismo? Como imaginar ga- tamente, uma área equivalente a dois Estados do Rio
nhos de produtividade? Como esperar dos que pro- de Janeiro, enganar 600 mil famflias, invadir, torturar,
duzem novos investimentos, se nem o Governo faz a saquear, queimar, destruir propriedades e a vida de
sua parte? tantos produtores rurais, os verdadeiros desbravado-

Essas, Sr. Presidente, e muitas outras são per- res do Brasil, para depois confessar que foi uma inge-
guntas que caem no vazio, à falta de respostas con- nuidade?
sistentes. A elas, contudo, acresço outra, na tentativa Insisto, Sr. Presidente, o Governo encontra-se
desesperada de mexer com a consciência dos que também em um dilema: ou reconhece que errou e
decidem neste País: até quando o Nordeste será o acaba com essa desastrada reforma agrária, passan-
grande alijado da riqueza nacional? do a adotar uma política agrícola, ou caminhamos

Era o que tinha a dizer. para o caos, que será aproveitado por movimentos re-
OSR. LAEL VARELLA (PFL - MG. Pronuncia o volucionários, como o MST, que desejam acabar com

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. a nossa ordem jurídica e colocar em xeque a liberda-
Deputados, a reforma agrária virou matéria de escân- de de todos os brasileiros.
dalo no noticiário desse fim de semana. O MST, afinal, As condições para a solução dos problemas
é acusado de desviar verba da reforma agrária. Seus criados por essa desastrada reforma,agrária já estão
líderes teriam montado um esquema para sustentar disponíveis. O Banco da Terra foi criado para atender
seus cofres com verbas destinadas aos assentados. os trabalhadores rurais que desejem um pedaço de
Oficialmente eles recolhem- 3% dos recursos envia- -terra para produzir. É um sistema que não cria confli-
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tos com proprietários rurais, porque as fazendas se- tio, de Laranjeiras do Sul, Paraná, determinou, em
rão compradas respeitando o sagrado direito de pro- decisão liminar, no dia 7 de dezembro de 1999, o blo-
priedade. Evita-se a supervalorização das terras, ou queio do dinheiro.
terras de má qualidade e impróprias para a agricultu- 5) Para surpresil geral, a Coagri decidiu discutir
ra, como as que vêm sendo demarcadas pelo Incra. O a dívida não em Laranjeiras do Sul, onde funciona
próprio trabalhador rural escolherá sua terra. Partici- uma de suas sedes, mas no longínquo Município de
pa ele da negociação e por isso terá interesse em Rondon do Pará.
comprar uma terra adequada e por bom preço, pois 6) Em ação nebulosa, a cooperativa reconheceu
será ele quem vai utilizá-Ia e quem pagará o financia- a dívida com a Heringer, mas pediu ao Juiz Paulo Cé-
mento por 20 anos. sar Pereira Amorim que autorizasse o pagamento em

Não ficará ele nesse regime misto de escravi-' papéis podres da Petrobras, de 1956.
dão e ditadura do MST, no qual o assentado é obriga- 7) O juiz de Rondon do Pará (PA) concedeu Iimi-
do a repassar metade das verbas que recebe para o nar para a Coagri, sustando o protesto dos títulos.
MST fazer agitações incendiárias pelo Brasil. Na última sexta-feira, a reportagem da Folha te-

O Governo, ao suspender as desapropriações, lefonou para o Tribunal de Justiça do Pará. Em conta-
acabará com os pretextos para essas criminosas in- to com a Corregedora do Tribunal, Desembargadora
vasões. Ao distribuir os títulos de propriedade, dará Maria de Nazareth Brabo de Souza, soube que o Juiz
autonomia aos assentados a colocar em prática a Ii- Paulo César, o mesmo que atendeu ao pedido da Co-
vre iniciativa, saindo do jugo do MST. Assim será pro- agri, enco!"'tra-se afastado de suas funções sob inves-
movida uma seleção natural daqueles que têm voca- tigação. O motivo: suspeita de irregularidade na con-
ção para trabalhar a terra. cessão de nada menos que 399 liminares como a que

Ao aplicar tal política no campo, o Governo gera- beneficiou a Coagri. Além de Paulo César, há outros
rá produção, renda, empregos, impostos, novas ex- dois juízes sob investigação. A Desembargadora Ma-
portações e mais divisas para o Brasil. O que o ho- ria de Nazareth refere-se ao grupo como "máfia". O di-
mem do campo anela é receber renda suficiente para nheiro continua bloqueado no banco.
manter dignamente suas famílias, preparar o amanhã Questionado sobre a operação, Jaime Calegari,
'de seus filhos. E não será, Sr. Presidente, nas favelas diretor da Coagri e dirigente do MST no Paraná, foi
rurais criadas pelo Incra que eles verão cumpridas enigmático. Recusou-se a dizer por que sua coopera-
suas esperanças. tiva recorreu à Justiça de Rondon, no Pará: "É estraté-

As denúncias de falcatruas de desvios de verba gia". Não disse !ambém onde foram obtidos os papéis
já são mais do que suficientes para uma investigação da Petrobras: "E segredo".
rigorosa; criar uma CPI para colocar tudo isso em pra- A Coagri está no centro de outra operação ne-
tos limpos. Essa reforma agrária precisa ser transpa- bulosa. Na safra 97/98, a cooperativa administrou
rente. Até quando continuará essa impunidade? R$4 milhões de verbas destinadas a agricultores as-

Segundo denúncia da Folha de S.Paulo, "a sentados ~~ ref?r.ma agrá~ia. O e~préstimo contava
COAGRI (Cooperativas de Trabalhadores Rurais e c~m SU~SI~IO ofiCiai de 50~, ou seja, os ~ssentados
Reforma Agrária do Centro-Oeste do Paraná), gerida so preclsar~am pagar a metade do que retirassem na
pelo MST, é protagonista de um negócio que deixará boca do caixa. .
de cabelo em pé qualquer parlamentar do PT. A se- , . A ~~oper~lva ret~ve ~ parcela referente ao sub-
guir: os detalhes da operação passo a passo: sldlO ofiCiai (50~ do dinheiro), a pretexto de honrar o

, . empréstimo do banco. Na data do vencimento, 15 de
.. 1) Em nome dos assen~ados, a Coagn com~r?u agosto de 1999, não pagou. O Banco do Brasil, agin-

fe~lhzantes da empresa H~nnger Ltda., de P~uhnJa, do em nome do Governo rolou o débito por mais um
S_ao Paulo. Foram vánas contas, totahzando ano. '

R$1.043.193,OO. . . _ O gerente do Banco do Brasil, em Laranjeiras do
2) A ~~operatlva recebeu os Insumos, mas nao Sul, Rui Sezar Rocha, está ciente da situação precá-

pagou a diVida. ria do balanço da Coagri. Ele sente o problema em
3) Após muito negociar, convencida de que não seu cotidiano. Não raro, a cooperativa emite cheque

receberia pelas vias normais, a Heringer recorreu à sem cobertura em sua agência. Ainda assim, não in-
Justiça. terrompe o fluxo do dinheiro para a organização do

4) Verificando que a cooperativa dispunha de MST. Rui Sezar argumenta que não cabe ao banco
fundos no Banco do Brasil, o Juiz Pedro Henrique Be- negar dinheiro à Coagri. O problema, diz ele, é do Go-
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vemo. Os recursos são "aprovados pelo (ncra". O Go- É preciso, portanto, garantir a proposta do Co-
vemo contra-argumenta. O Banco do Brasil recebe nama, agasalhada quase que integralmente na medi·
3% sobre todo o dinheiro liberado para reforma agrá- da provisória, como medida fundamental de preser·
ria justamente para fiscalizar sua aplicação. A folha vação da floresta amazônica, de melhoria do cerrado
perguntou a Rui Sezar se ele concederia um emprés- da Amazônia e manutenção dos cerrados fora da
timo do Banco do Brasil para a Coagri. "Não, dinheiro Amazônia, de flores~as e- demais formas de vegeta·
do banco eu não ponho lá". ção em qualquer lugar do País.

Enquanto isso a cooperativa segue sendo irriga- O Governo carece de garantir incentivos para
da com verbas do erário. Na semana passada rece- reflorestar áreas degradadas, mas de fácil recompo·
beu novos R$250 mil para iniciar o assentamento de sição, como é o caso da costa brasileira, que teve a
578 famílias. Espera receber mais 5 milhões de reais maior parte da mata atlântica derrubada.
para despesas de custeio e inve~timen~o ..no mesm,o Entendo que a discussão sobre as alterações
assentamento. O Governo tomara a declsao nos pro- ao Código Florestal não deva ser emocional mas
ximos dias (folha de S.Paulo, 14 de maio de 2000). sem concessões aos que querem depredar as flores-

Delenda reforma agrária! É preciso acabar com tas, extinguir a nossa fauna, a nossa riqueza maior, a
essa reforma agrária e implantar urgentemente uma biodiversidade, em nome de interesses econômicos
política agrícola em nosso País. mesquinhos, que não consultam as aspirações do

Sr. Presidente, peço a V. Ex!! que autorize a di- povo brasileiro e da Nação.
vulgação deste pronunciamento nos órgãos de comu- Estou seguro de que a população brasileira re-
nicação da Casa. pudia a depredação da floresta amazônica. O povo

O SR. CORIOLANO SALES (Bloco/PMDB _ está muito preocupado com a degradação do meio
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e ambiente, suas modificações, que vão aos poucos
Srs. Deputados, demonstro meu total inconformismo empobrecendo o País pelo aniquilamento de suas ri-
com as alterações propostas para a floresta amazôni- quezas naturais.
ca, por meio do Código Florestal. O meu voto, nesta Há terras abertas de sobra no Brasil para produ-
Casa, será contra essas alterações. ção agrícola e exploração de qualquer tipo de pecuá-

Sou manifestante contra a ampliação do desma- ria. Segundo a Embrapa, existem mais de 100 mi-
tamento da Amazônia, que seguramente é a maior e Ihões de hectares inexplorados somente na região
mais expressiva riqueza do Brasil. Basta a insanidade dos cerrados. Então, o problema não é de terras, que
da pirataria que destruiu a nossa mata atlântica. Vota- temos em grande quantidade. O nosso problema é de
rei contra a proposta do eminente Deputado Moacir produtividade. O Brasil está agora produzindo 85 mi-
Micheletto, colega de partido do Paraná, pelo qual nu- Ihões de toneladas de grãos, quando já deveria ter ui·
tro o maior respeito, vez que não concordo com as ai- trapassado mais de 200 milhões de toneladas, o que
terações propostas ao Código Florestal. seria bom para os brasileiros e muito bom para a hu-

A proposta do Conselho Nacional do Meio ~anidade. M?s não é abrindo nova~áreas n~ Am~ô-
Ambiente - CONAMA, adotada pelo Governo, de re- ma que ~mplraremos nossa pro~uçao de graos, cUJa~
ferência à floresta da Amazônia, está adequada às terras, diga-se de passagem, na~ prest~m para agrr-
necessidades de sua preservação estratégica para o cultura, ne~ ~esmo .para pec~á.rra. A rrq.ueza da flo-
futuro das regiões Norte e Centro-Oeste e de grande resta amazo~lca esta no extratlvlsmo racional, nunca
repercussão para toda a América do Sul e até mesmo na depredaçao de suas árvores.
para a Europa, sem falar nas Américas Central e do Registre-se a enorme reação da sociedade bra-
Norte. sileira, indignada ante a decisão da Comissão Mista

A preservação da floresta é essencial para ma- que aprovou as alterações, ~ropostas pelo Relat~r.
nutenção dos recursos ambientais, de suas riquezas Estou cert~ de que ~o Plenarlo do C~ngresso N.aclo-
extraordinárias: água, solo e biodiversidade, que são nal el?s nao passa~ao. _O povo pre:lsa se~ o.uvldo e
componentes da região amazônica. A exploração ra- respeltad~s as asplraçoes da

A

~açao brasileira pela
cional da floresta pode gerar emprego e renda para preservaçao da floresta amazomca.
milhões de pessoas. Diferentemente, a depredação Peço a V. Ex!!, Sr. Presidente, que dê a necessá-
da floresta gerará a riqueza de poucos e a miséria de ria divulgação ao meu pronunciamento.
muitos. Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo Por que o Governo patrocina um salário de
a palavra à nobre Deputada Jandira Feghali, aniver- R$151 ,00, um congelamento absurdo dos salários
sariante do dia. dos servidores públicos? Qual é o discurso? O discur-

A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB - so é reduzir o déficit público e garantir o ajuste fiscal,
RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, em pri- aliás, discursos falaciosos, porque não há déficit pri-
meiro lugar agradeço à Mesa o registro do transcurso mário da economia deste País. O que se arrecada e o
do meu aniversário. que se gasta no País não dá para ser deficitário. O

Sras. e Srs. Deputãdos, lendo os jornais deste País passa a ser deficitário quando colocamos na
fim de semana e de ontem, observamos uma questão conta a questão do endividamento, a dívida financei-
que seria hilária se não fosse trágica: o Ministro Pedro ra, aí sim, com juros de 18%, 19%, já tendo chegado a
Malan falando do social. Mas o mais fantástico disso 45% ao ano. Não tem como o caixa de um país
tudo é ver que, na página seguinte do jornal, o FMI di- agüentar com a explosão da sua dívida pública. E aí o
zia: '1"emos que mudar o discurso para o social". Até salário mínimo não pode ser acima de R$151 ,00, por-
no discurso e na orientação política de comportamen- que precisamos economizar; e aí não se pode pagar
to de possíveis candidatos à sucessão e de ministros aos servidores públicos, porque precisamos econo-
deste Governo estão inseridas uma ordem e uma ori- mizar. E economizar para quê? Para juntar dinheiro
entação política do capital financeiro. para cumprir o superávit primário dos acordos com o

Obviamente, nenhum ministro deste Governo, Fundo Monetário Internacional.
particularmente o Ministro Pedro Malan, tem qualquer Ora, esta Casa precisa tomar uma atitude para
credibilidade para falar de políticas sociais. Basta ver com os usuários, a população, a sociedade e para
os acontecimentos deste País. com uma greve que é a dos .servidores públicos do

Express9 o apoio da bancada do PCdoB à greve País. Esta Casa precisa estabelecer um canal de in-
dos servidores públicos federais. Um governo que terlocução entre o movimento e o Governo. Só pela
patrocina aquele salário mínimo de R$151,OO, que democracia do Governo, não teremos essa interlocu-
congela por mais de cinco anos os salários dos traba- ção. Precisamos mediar esse conflito para permitir
Ihadores, não pode ter outra resposta, depois de uma negociação. Os servidores públicos federais pre-
inúmeras tentativas de negociação e interlocução. A cisam ser apoiados no Parlamento brasileiro, para
pauta de reivindicações dos servidores está com o que a sua greve, que é uma forma justa de reivindica-
Governo desde agosto do ano passado, sem que o ção e de luta, possa chegar ao sucesso. Que o servi-
comando das representações dos servidores tenha ço público volte a funcionar, que não seja privatizado,
tido qualquer retorno. e que a democracia entre a greve e o Estado brasilei-

O servidor público não é um servidor do Gover- ro possa ser recuperada.
no, mas do Estado. Seu compromisso principal é com Além de destacar a questão salarial da reposi-
a sociedade. E é esta sociedade que hoje sofre as ção de 63,68%, quero resgatar uma outra bandeira
conseqüências de uma justa e legítima paralisação. A desse movimento, que é a cara de todos nós: a defesa
greve foi a única forma encontrada de chamar a aten- do serviço público. Não há saída para a população
ção e de ser ouvidos. Esses trabalhadores servem à fora do serviço público. As pessoas não podem ter
sociedade nos hospitais, nas escolas, nas universida- sua vida valendo até onde o bolso pode pagar. As
des, na Just~ça e em toda~ as repa~ições públicas, pessoas não podem ter acesso à educação e à cultu-
atendendo dluturnamente a populaçao. ra porque podem bancar individualmente. Muito me-

Os servidores públicos deveriam ser valoriza- nos o sistema de proteção social da Previdência é um
dos, no entanto não conseguem ser ouvidos. Partici- sistema individual.
pamos das bu~cas ~e. apoio à negociação de várias Portanto, a defesa da reposição salarial e do
greves .do se~I~? pubhco federal. Pu?emos corystatar serviço público como sarda para a sociedade brasilei-
que a Insenslbllld~de do Governo, e ag~d~. E alar- ra precisa ser resgatada neste momento de uma gre-
m~nte o desrespeito do Gover~o a 'posslblhd~de de ve tão importante, que merece o apoio de todos nós.
eVitar uma greve. A greve sena eVitável se tivesse ..
exercido a democracia - aliás, hoje, essa palavra é MUito obngada.
uma heresia - e recebido as representações dos ser- O SR. ARMANDO ABfLlO (Bloco/PMDB - PB.
vidores, além de ter negociado a pauta de reivindica- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
ções para possibilitar uma saída que não fosse a gre- Parlamentares, em primeiro lugar quero me acostar
ve. ao sentimento da Mesa e deixar registrados os meus



O problema é que, como bem apontou, entre ou
tros, o escandinavo Gunnar Myrdal, prêmio Nobel de
Economia, os parses como o Brasil, ainda em proces
so de desenvolvimento, por vezes se encontram no
que ele chamou de "causação circular cumulativa"
(CCC), o popular cfrculo vicioso: pobreza gerando po
breza, desemprego gerando desemprego, concentra
ção de renda gerando concentração de renda, em um
processo quase sem solução.

No entanto, eminentes Parlamentares, solução
existe, sim - verdadeiro ovo de Colombo -, talvez a
única alternativa para uma verdadeira retomada de
desenvolvimento em termos de aumento de riqueza
não para alguns pouquíssimos grupos de privilegia
dos, mas para o todo da população: a solução ~xiste,

sim, e chama-se "dinheiro", a mola do mundo.
Não é o dinheiro o motor que faz girar a econo

mia das grandes empresas? Não é o dinheiro a alma
das corporações transnacionais? Não é o dinheiro o
fulcro da dita economia financeira globalizada? Em
suma, não é o dinheiro que, ao "atrair"o dinheiro, faz a
riqueza girar? Tanto o é, que o próprio cfrculo vicioso
citado, ao girar em prol de meia dúzia de afortunados,
que desde então dinheiro tinham, para esses deixa de
ser vicioso, passando a virtuoso.

Ora, para transformar o cfrculo vicioso da pobre
za e da miséria em virtuoso, há que crer no pobre,
mas trabalhador; no sem recursos, mas empreende
dor; no socialmente ainda menos favorecido, mas
com fibra de vencedor. À evidência, está-se falando
daquelas milhares de pequenas empresas e micro
empresários cuja maior carência se dá justamente
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parabéns e minhas congratulações à aniversariante ção para minimizar os efeitos provenientes da falta de
do dia, Deputada Jandira Feghali. abastecimento d'água na cidade de Esperança e nas

Em segundo lugar, deixo registrado mais uma cidades polarizadas por ela.
vez o problema da greve dos professores da rede pú- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
blica do meu Estado, Paraíba, que já dura 60 dias, O SR. JOÃO MENDES (Bloco/PMDB - RJ. Sem
prejudicando os alunos e seus pais. revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Sr. Presidente, em meu pronunciamento anteri- Deputados, meu pronunciamento fala do combate à
or fiz um pleito no sentido de que o Governo do Esta- pobreza e da melhoria de salários. Só com o desen-
do, por meio de sua Secretaria de Educação, ouvisse volvimento poderemos alcançar essas metas.
o comando de greve. O motivo é justo, sim. A causa é Já dizia um famoso livro norte-americano, há
justa, sim. Conseqüentemente, deve-se abrir essa poucas décadas, cujo Ululo é Small is Beautiful, jus-
discussão para que se encontre uma solução. O que tamente que smal! is beautiful, ou seja, em bom ver-
não podemos e não devemos fazer é assistir, inertes, náculo, o pequeno é que é belo. Reportava-se, à épo-
a toda essa situação. A decisão dessa categoria é jus- ca, como obra de economia que é, ao fato de que a
ta, e, em função exatamente de uma negociação, deli- solução para os problemas sociais não está no de-
berou-se no sentido de que fosse feita essa greve, senvolvimento socioeconômico trazido pelas grandes
que dura mais de 60 dias. O Governo do Estado ainda corporações, mas pela ênfase que se deve dar às pe-
não foi sensfvel a esse movimento. A insensibilidade é quenas e às microempresas, no que tange àquilo que
tamanha que ainda nem recebeu os representantes interessa de fato: emprego e boa distribuição de ren-
daquela categoria. i da.

O segundo registro que faço, Sr. Presidente, é
que, na sexta-feira próxima passada, no dia 12, a
Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba, por in
termédio da Comissão ~e Desenvolvimento, que tem
como presidente o Deputado Frei Anastácio, realizou
uma reunião lá na minha cidade, Esperança, cujo
objetivo era discutir o problema do abastecimento de
água não só daquela cidade, mas também de ,todas
as cidades polarizadas por Esperança.

Sr. Presidente, tenho repetido várias vezes - e
vou continuar repetindo - que há insensibilidade por
parte do Governo do Estado também no que diz res
peito a essa situação. Há mais de dois anos o abaste
cimento de água de Esperança está desativado. Hou
ve inverno em determinadas áreas do estado, mas no
brejo paraibano não houve inverno suficiente para
acumular água. E esse problema continua. Há mais
de dois anos, o serviço de abastecimento de água
está desativado. O abastecimento de água da cidade,
com quase 40 mil habitantes, está sendo feito por car
ros-pipa. Quanto custa um carr.o-pipa? Em torno de
50, 60 ou 70 reais. Conseqüentemente, em função
desse custo, o orçamento familiar do cidadão daquela
região está comprometido. Além disso, a água forne
cida por carro-pipa não está sendo tratada. E, em
função da falta de tratamento, nós, médicos, esta
mos observando o aumento do número de crianças
com diarréia, de pacientes com desnutrição protéica
e de problemas gastrointestinais.

Então, é justo que façamos esse registro nesta
sessão para que não só o Governo do Estado, mas
também o Governo Municipal encontrem uma solu-



Quero ressaltar a importância da construção
dessa ferrovia para os estados diretamente beneficia
dos, como Goiás, Tocantins e Maranhão, e para os
demais estados da região centro-norte. Essa ferrovia
é de grande importância para o País. Podemos cha
má-Ia, sem nenhum exagero, de verdadeira ferrovia
de integração nacional, porque vai unir o norte ao sul
e ao sudeste do País.

São ações como esta que estão sendo desen
volvidas pelo Governo Federal, por intermédio do
Programa Brasil em Ação e agora pelo Programa
Avança Brasil, que aplaudimos e que fazem o nosso
País ser mais competitivo. Todos costumam reclamar
do Custo Brasil. Muitos produtores têm dificuldades
de colocar seus produtos no mercado justamente por
causa do Custo Brasil. E hoje o frete é um dos princi
pais obstáculos para que os nossos produtos tenham
competitividade não s6 no mercado da América Lati-
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com relação ao microcrédito, microcrédito este que, Por enquanto, salvo a Caixa Econômica Federal,
graças à Deus, dia a dia ganha mais força. os grandes conglomerados financeiros ainda não se

Rico, sem dúvida, tem crédito, porque tem di- uniram ao programa. No entanto, há esperança de
nheiro para pagá-lo, por mais aviltantes que sejam as que o façam, mesmo porque o BNDES acaba de lan-
taxas de juros; pobre, por não poder pagar o preço es- çar: com o BID, o Progr~m~de Desen~~lvime~to Inst~-
corchante do dinheiro está fadado a viver e morrer tuclonal- PDI, com a mlssao de propiCiar apoIo técm-
pobre, a não ser que ~btenha crédito. Como nenhum co aos que se interessem em fazê-lo.
banqueiro tem interesse em emprestar a quem, além Ante isso, ilustres pares, cabe-nos, diante de
de não apresentar garantias para a dívida, dispõe-se V. Ex·', desta tribuna, aplaudir todas essas iniciativas,
a pagar juros a menor, quando pode fazê-lo, com ris- congraçar com seus idealizadores, congratular com
co nulo e altos ganhos, surge o problema de onde ha- seus executores e parabenizar seus usuários, dese-
urir fonte de recursos para subsidiar o microcrédito. jando-Ihes bom êxito nesses empreendimentos. Mas
Esse aparente beco sem saída está sendo soluciona- cabe-nos também fazer com que a coisa não pare por
do a contento no Brasil como um todo, em especial no aí e, mais que isso, assuma contornos bem mais am-
nosso Estado do Rio de Janeiro, e é sobre isso que vi- biciosos.
mos por meio desta alocução testemunhar, para que Daí augurarmos que nossos grandes bancos
se saiba, se imite e se multiplique a iniciativa. tradicionais, o mais pronto possível, ingressem nesse

Nobres Deputados, o Banco Nacional do De- promissor programa, para que haja aumentos subs-
senvolvimento Econômico e Social vai liberar este tanciais dos valores alocados aos projetos. Afinal, é o
ano cerca de 60 milhões de reais, ou seja, um volume mínimo que se quer, quando se trata de empreendi-
superior em 60% ao do ano passado, para as entida- mentos referentes a tão elevados ideais: dar emprego
des que se dedicam ao microcrédito. É o chamado ao capacitado, oferecer trabalho a quem tem iniciati-
Programa de Crédito Produtivo Popular, sistema este va, confiar no desempenho produtivo do povo e, en-
espraiado em todo o País, via bancos e ONG. Ao todo, fim, melhor distribuir nossa renda.
são 24 entidades de crédito que, só no ano passado, Muito obrigado.
atenderam em torno de 30 mil brasileiros, tendo em- O SR. PEDRO CHAVES (Bloco/PMDB - GO.
prestado, no período, cerca de 73 milhões de reais. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Os empréstimos, aparentemente de pouca Deputados, anteontem, o Ministério dos Transportes
monta, variando de 500 a 5 mil reais, podem signifi- publicou edital de licitação para a construção da ferro-
car, e de regra significam, a diferença entre o pleno via Norte-Sul no trecho que compreende o Município
desemprego, com absoluta ausência de renda, e uma de Senador Canedo, em Goiás, e o Município de Po-
vida ao menos digna, para si e para os seus, fruto do rangatu, na divisa dos Estados de Goiás e do Tocan-
trabalho independente de pessoas capacitadas a tins.
diversos afazeres que, sem um "pontapé" inicial, es
tariam condenadas ao fracasso. Muitas são pais ou
mães de família, já em atividade, mas carentes de um
pequeno capital de giro, a que não têm condições de
acesso, até porque é sabido serem os custos para
isso escorchantes. Juros de 4% ao mês e
não-exigência de registro formal dos negócios ao me
nos tendem a aliviar, senão eliminar, o "sufoco", com
sucesso.

No Rio de Janeiro, para o efeito, há o Riocred, o
Banco do Povo e o Vivacred, demais do Banco da Mu
lher, como lhe diz o nome, dedicado a essa parcela da
população, entre outras instituições. Até mesmo sindi
catos estão inseridos no programa, na expressão do
Sindicred. E a essas alvissareiras notícias acres
ça-se, a propósito, que, no início do ano, a Secretaria
Estadual do Trabalho inaugurou duas agências com
esse intuito, a que alocou quase 5 milhões de reais.



Sr. Presidente, não poderia deixar de reiterar
desta tribuna - como já o fizera anteriormente - o
apelo que agora me chega por intermédio dos mem
bros da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, le
vando-o, inclusive, para conhecimento do Núncio

Considerando, as beatificações dos ir
mãos Jacinta-e-F-ràncisco Marto, testemu
nhas da aparição de Nossa Senhora de Fá
tima, em Portugal, se faz necessário Vosso
Empenho, frente ao Vaticano e a toda sua
representação diplomática, Congresso Naci
onal e demais entidades, para que o Líder
Maior de Juazeiro do Norte e do Nordeste
venha a ser beatificado.

Incontestáveis são os seus milagres,
que até hoje comovem e arrastam multi
dões, fazendo crescer cada vez mais a sua
legião de fiéis, transformando Juazeiro do
Norte na Maior Capital da Fé do Nordeste
Brasileiro.

Portanto, o povo nordestino, e em es
pecial o de Juazeiro do Norte, espera com
grande expectativa a posição da Igreja Ca
tólica Apostólica Romana, reconhecendo o
mais rápido possível seus milagres e poder,
por meio da beatificação do Padre Cícero,
por ser de merecida justiça.
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na, mas também nos mercados da Europa e do Ori- do rito canônico que disciplina procedimentos de ta-
ente. manha responsabilidade e ressonância universal.

A construção dessa ferrovia vem, sem dúvida al- Desta mesma tribuna, em março passado,
guma, trazer grandes benefícios para o nosso País, quando os protomártires do Rio Grande do Norte tive-
para a região central do Brasil e também para a região ram a sua beatificação reconhecida e oficializada,
Norte. cheguei a lembrar que os cearenses aguardavam, an-

Sr. Presidente, ressalto a importância dessa ini- s~osamente,. idêntica decisão em relação a ~om A~tô-

ciativa do Ministério dos Transportes, que, por inter- mo de Almeida L,ust.osa, P~dr~ C~cer~Romao Batista
médio da Valec, companhia ligada a esse Ministério, é ~ Pa~re José ,lbl8plna, cUJa~ Indlcaçoes cumpr:m a
responsável pela construção da ferrovia. Inflexlvel tramltaçao precomzada pela Santa Se, na

, esperança de que, dentro em breve, possam vir a ser
Sr. ~~esldente, S~as. e ~rs: Deputados, no, Esta- concretizadas, uma vez que a processualística res-

do de GOlas~,econo~ma est~ allcerçad~ na ~gn~ultu~ pectiva há sido cumprida, com seriedade e exação, ir-
ra e na pecuana. ~orem, na clda~e de Nlquelandla, ha repreensivelmente obedecida em todos os atos que
duas gra!'des uSlna~ de extraçao de níquel. Com a dizem respeito a essa rumorosa deliberação.
construçao da ferrovia, fazendo somente um pequeno _ . ,
ramal de acesso de Niquelândia à ferrovia NorteSul, a E~ razao dlss.?, o povo de Juazeiro do ~orte,
produção de níquel da cidade poderá ser transporta- por meio d~ sua C~mara de Vereadores, deliberou
da até os portos e, de lá ao mercado internacional. ap~lar, por intermédio desta AU9_usta Cas~, para que

, ' , ~, Joao Paulo 11 acolha a postulaçao encaminhada em
_ Ressalto, mal~ um~ ve~, a Importancla da cons- meio a todos os requisitos formais, tornando beatos

truçao de~~a.fe~ovl~. Cump_nmento o Governo Fede~1 aqueles três religiosos, com relevantes serviços aos
por ~ssa IniCiativa. E de açoes como e~a que o Pais sentimentos cristãos de nossa população.
precisa para alavancar o seu desenvolvimento. É do seguinte teor o requerimento dos edis jua-

Sr. Presidente, devido à relevância desse tema zeirenses:
de interesse naciona', solicito a V. EXª que nosso pro
nunciamento seja divulgado no programa A Voz do
Brasil.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB 
CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, as atenções dos círculos reli
giosos mundiais voltaram-se, no último final de sema
na, para o Santuário de Fátima, em Portugal, graças à
anunciada visita de João Paulo 11 àquele centro de
oração;-em sua derradeira viagem ao exterior na con
dição de Sumo Pontífice.

Naquele ensejo, Sua Santidade proclamou bea
tos dois dos pastores que se privilegiaram com a vi
são de Nossa Senhora - Jacinta e Francisco Marto,
diante de incomputável massa de fiéis, pressurosos
todos eles em acompanhar os atos litúrgicos que ali
foram levados a efeito, em clima de justificada expec
tativa.

Também se divulgou que o terceiro mistério, ori
ginado da aparição, vinculou-se ao atentado contra o
Papa, em 1981, "salvo pela milagrosa intercessão da
Virgem de Fátima".

O episódio de 13 de maio do corrente ano fez re
nascer as esperanças de que o Vaticano prosseguirá
apreciando outros processos de beatificação, dentro



Os parlamentares que aderiram à Frente Parla
mentar em Defesa da Justiça Tributária pretendem
debater o assunto com a Presidência da Casa e reco
lher as assinaturas necessárias, para que esse proje
t9 tramite em regime de urgência urgentíssima.

A Câmara dos Deputados não pode ficar omissa
diante desse fato, pois a falta de correção da referida
tabela aumenta indiretamente a tributação, à revelia e
ao arrepio da capacidade contributiva do contribuinte
pessoa física. Trata-se de viabilizar a correção da ta
bela, meramente atualizando aquilo que foi definido
por nós mesmos em 1995, quando aprovamos o pro-
jeto de lei.. ..
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Apostólico, Dom Alfio Rapisarda, a fim de que dili- Imposto de Renda em 28,4%, exatamente a variação
gencie o envio da proposição aos setores compe- da UFIR nesse período.
tentes da Santa Sé, incorporando-a à documenta- Para que V. Ex" tenham uma idéia do que signifi-
ção ali protocolizada com tão nobre objetivo. ca esse confisco, citó um exemplo: um contribuinte

~ mobilização consciente dos nordestinos, que tinha renda de 1.500 reais, em 1996, e não teve
capitaneada pela região do Cariri, no sul do Estado nenhum reajuste, tem hoje remuneração de 1.185 re-
do Ceará, assume contornos de crescendo impressio- ais. Portanto, está pagando 26,5% a mais de Imposto
nante, dentro da auréola de santidade de que se cerca de Renda na fonte. Outro exemplo: o contribuinte com
a figura inolvidável do Padre Cícero Romão Batista. renda de 3 mil reais, que recolhia na fonte 475 reais

O SR. RICARDO BERZOINI (PT - SP. Sem por mês, em 1996, com a atualização do seu salário
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. somente pelo INPC, recebe hoje em torno de 2.530
Deputados, desde janeiro de 1996 a tabela do Impos- reais.
to de Renda da Pessoa Física não é reajustada. O Essa é a situação de várias categorias do setor
Governo decidiu não mais reajustá-Ia, alegando que privado, a exemplo dos bancários, cujos salários fo-
a queda da inflação provocou a desindexação da eco- ram atualizados nesse período pela inflação e pagam
nomia do País e, portanto, não haveria motivo para re- atualmente 683 reais na fonte, com aumento de 47%
ajustar a tabela anualmente, como deveria ser feito, a no Imposto de Renda da Pessoa Física, sem aumen-
exemplo da maioria dos países, que faz o reajuste to da sua capacidade contributiva. A Constituição Fe-
pela apuração do índice inflacionário dos últimos deral prevê que os impostos devem ser atribuídos
doze meses. com base na correlação do contribuinte com a sua ca-

No caso do Brasil, com essa falta de congela- pacidade contributiva, particularmente o Imposto de
mento, já sofremos, na verdade, o aumento da carga Renda, fundamental sobre a pessoa física. Não hou-
tributária da pessoa física em quase 5 bilhões de rea- ve aumento da capacidade contributiva. Ao contrário,
is, por ano, que saem do bolso do contribuinte para houve diminuição.
engordar os cofres da Receita Federal e, em boa par- As tarifas de energia elétrica, água e telefone
te, caminhar para os bancos sob a forma de paga- subiram mais do que a inflação, enfim, todos os ser-
mento de juros. viços cuja definição de preços cabe ao Governo

Como a Receita Federal não é boba, desconhe- Federal. O mesmo Governo que reajusta a UFIR, mas
ceu essa tese da desindexação e reajustou em 28,4% não reajusta a tabela; o mesmo Governo que permite
a UFIR do período, que indexa os impostos devidos, o reajuste de tarifa, mas não permite o reajuste das
sem contar que o próprio Ministério da Fazenda e ou- deduções admitidas pelo Imposto de Renda quer
tros vêm autorizand9, por intermédio das agências; o manter congelada a tabela, apenas para aumentar a
reajuste de tarifas públicas com base em índices infla- arrecadação.
cionários. Portanto, a tese da desindexação é com- Ingressei com projeto de lei nesta Casa, no dia
pletamente furada do ponto de vista da justificação do 1Sl de março de 2000, para que se proceda ao reajuste
congelamento. da tabela, em 33%, à variação do INPC até este ano,

Recentemente, a UNAFISCO Sindical - Sindi- além da previsão de 5% para a inflação de 2000. O
cato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Fede- projeto já tramita na Comissão de Finanças e Tributa-
ral, a Confederação Nacional dos Bancários, o Sindi- ção.
cato dos Jornalistas de São Paulo e outras institui
ções sindicais começaram a debater essa questão. E
a Unafisco lançou uma campanha nacional pela atua
lização da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Fí
siéa, chamada "Chega de Confisco". Há um site na
Internet, cujo endereço é www.chegadeconfis
co.com.br, que permite ao contribuinte calcular o
quanto está sendo confiscado pela Receita Federal,
fornecendo seus dados ou os de um contribuinte hi
potético.

A Unafisco, o Sindicato dos Bancários e a OAB
de São Paulo conseguiram liminares judICiais que
corrigem, para os seus associados, a tabela do



Aos 30 anos, Oswaldo Cruz assume a direção
dos Instituto Soroterápico em Manguinhos. E, a partir
daí, a instituição passa a ser referência no campo das
pesquisas e para os estudos acadêmicos. Para man
ter a linha de excelência em pesquisa, Oswaldo Cruz
convida vários pesquisadores para integrar o quadro
do Instituto, entre os quais Adolfo Lutz, para implantar
as áreas de zoologia médica, entomologia e parasito
logia, e cientistas alemães para desenvolver a proto
zoologia, a bioquímica aanatomopatologia.

Em 1903, a convite do Ministro da Justiça,
Oswaldo Cruz assume o cargo de Diretor Geral de
Saúde Pública, com a incumbência de erradIcar a fe
bre amarela. Em função de sua carreira profissional
ter sido desenvolvida sempre no anonimato, a sua
elevação ao posto de Diretor Geral de Saúde Pública
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O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (Blo- anos de idade. Com 20 anos, graduou-se em Medici-
co/PSDB - CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. na, com a defesa da tese "Veiculação Microbiana
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, comemora-se, no pela Água".
próximo dia 25 de maio, o centenário do Instituto Com o falecimento do seu pai, Oswaldo Cruz
Oswaldo Cruz. assume os encargos da famflia e, para tanto, teve de

Fundado em 25 de maio de 1900, o Instituto sur- exercer, imediatamente, aprofissão, assumindo o lu-.
giu em uma fase de transformações profundas, em gar antes ocupado pelo pai na fábrica de tecidos e no
âmbito mundial e nacional. Em termos de saúde públi- consultório particular.
ca, o Brasil presenciava um quadro de extrema gravi- Em função de sua dedicação à pesquisa e à sa-
dade: grassavam as epidemias de febre amarela, de úde pública, já como estudante, Oswaldo Cruz foi ori-
varíola, de peste bubônica e de malária, que dizima- entado a estudar no Instituto Pasteur, de Paris. Apoia-
vam populações. Essa situação repercutia desfavora- do pelo sogro, que tinha excelentes condições finan-
velmente em termos de desenvolvimento interno: a ceiras, seguiu para Paris, onde permaneceu até
força de trabal~o era afetada na sua fase mais produ- 1899, freqüentando o Instituto Pasteur e o Laboratório
tiva da vida; recursos públicos consideráveis tinham de Toxicologia. Paralelamente, fez um curso sobre do-
que ser carreados para o combate a essas epidemias enças das vias urinárias.
que se alastravam. Em termos de relacionamento Com uma formação acadêmica e uma notável
com o exterior, as epidemias criavam óbices quase in- experiência no campo da pesquisa, Oswaldo Cruz re-
transponíveis: as companhias de navegação impedi- torna ao Brasil em fins de 1899, reassumindo a chefia
am que seus navios atracassem no Rio de Janeiro por do Laboratório da Policlínica Geral e o cargo de médi-
considerar insalubre essa cidade. co da Fábrica de Tecidos Corcovado.

Foi também nessa época que se sedimentaram Constatados os primeiros casos de peste bubô-
as grandes pesquisas com vistas ao desenvolvimento nica no porto de Santos, Oswaldo Cruz previu a possi-
de soros e vacinas e se identificou o mosquito trans- bilidade de sua disseminação no Rio de Janeiro. Para
missor da malária e da febre amarela. Descobertas enfrentar um possível surto, é instalado o Instituto So-
importantes foram feitas na medicina e que revolucio- roterápico Federal, na Fazenda Manguinhos.
naram a saúde pública. Consultado, o Instituto Pasteur indicou o nome

Nessa época de transformações, de descober- de Oswaldo Cruz como tecnicamente capacitado
tas, de busca de alternativas de enfrentamento da para instalar e operar o Instituto Soroterápico. Desta
questão sanitária do País, nasceu Oswaldo Cruz, em forma, o jovem médico é nomeado Diretor Técnico do
5 de agosto de 1872, na Vila de São Luís de Paraitin- novo Instituto, que, na realidade, começa como um la-
ga, no Estado de São Paulo. _ boratório para preparação de soro antipestoso.

O ambiente. familiar em que nasceu Oswaldo Empregado na terapêutica e profilaxia da peste bubô-
Cruz foi marcado pelo estudo e reflexão em torno da nica, o soro foi posteriormente comprovado como de
saúde. Não obstante as dificUldades financeiras, seu excelente qualidade por professores de Paris e Ber-
pai, Bento Gonçalves Cruz, concluiu o curso de medi- Iim.
cina.

Primogênito de uma família de seis irmãos,
Oswaldo Cruz foi educado em um ambiente simples e
harmonioso, no interior de São Paulo. A fim de ofere
cer melhores oportunidades de educação para os fi
lhos, seu pai transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde
exerceu a profissão de médico, em uma fábrica de te
cidos e no seu consultório particular. Em 1886, foi no
meado pelo Imperador Pedrp 11 Membro da Junta
Central de Higiene Pública, promovido a ajudante de
Inspetor de Higiene a, logo depoIs, à Inspetor Géral
de Higiene.

O ambiente em que cresceu Oswaldo Cruz cer
tamente ó influenciou em termos de formação profis
sional. Concluído o curso colegial, Oswaldo Cruz in
gressou na Faculdade de Medicina, em 1889, com 16
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foi recebida com surpresa e, por alguns, com decep- Cruz não elegeu como sua preocupação básica a
ção e descrença. Empenhou-se, duramente, em duas cura de doenças, mas a produção social da saúde.
frentes de trabalho: erradicação da febre amarela e Era o que tinha a dizer.
aprovação do Plano de Reforma da Saúde Pública. O SR. JOÃO COSER (PT - ES. Pronuncia o

A reação por parte da imprensa foi intensa: edi- seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
toriais, críticas e charges proliferaram, desmerecendo Deputados, a reação do Governo às recentes mobili-
o trabalho de Oswaldo Cruz, que, em reação, amplia- zações dos trabalhadores confirmam a nossa tese so-
va cada vez mais o seu programa, tal a sua convicção bre o seu caráter ditatorial. Para esconder a incapaci-
nos resultados positivos que adviriam do seu traba- dade de resolver o problema da reforma agrária, res-
lho. suscitam o que restou do esqueleto do entulho da dita-

E esses resultados não demoraram: entre 1902 dura militar: a famigerada Lei de Segurança Nacional.
e 1903, já se presenciou uma redução de 41 % nos Não bastasse esta afronta à inteligência da sociedade
casos de óbitos por febre amarela; com cinco anos de brasileira, que lutou, que foi às ruas, que conquistou a
programa, a redução já era de 95% e, com oito anos, volta da democracia, editou um novo pacote, que, das-
os casos de óbitos foram reduzidos a zero. ta vez, ultrapassa os limites de ser apenas anti-reforma

Com os resultados positivos da campanha, agrária. Tem como objetivo principal a criminalização
Oswaldo Cruz amplia as instalaçoes do Instituto, ini- das organizações dos trabalhadores. Ato típico de um
ciando, já em 1904, a construção do Castelo de Man- governo que a cada dia perde cada vez mais o rumo e
guinhos, em 1909 inaugura o Curso de Aplicação de cuja popularidade continua caindo.
Manguinhos - primeiro curso de pós-graduação na Sr. Presidente, as mobilizações dos trabalhado-
área biomédica do Brasil- e edita "Memórias do Insti- res rurais, organizados no Movimento dos Trabalha-
tuto Oswaldo Cruz", hoje uma das mais prestigiosas dores Rurais Sem Terra, nos Sindicatos de Trabalha-
revistas internacionais na área biomédica, com mais dores Rurais, no Movimento dos Pequenos Agriculto-
de noventa anos de circulação. res, no Movimento dos Atingidos por Barragens, nada

Como fruto do trabalho incansável de Oswaldo mais fizeram e fazem, com razão e justeza, do que
denunciar para a sociedade o quanto o programa de

Cruz, o Brasil conquista, já em 1907, o primeiro lugar reforma agrária deste Governo está desvirtuado, de-
entre 123 concorrentes à Exposição Internacional de nunciar a falácia dos números apresentados pelo Mi-
Higiene, de Berlim. E como reconhecimento à sua con- nistro do Desenvolvimento Agrário, e com toda a legi-
tribuição na área da saúde pública, o Instituto de Man- timidade pressionam e postulam a realização de uma
guinhos passa a denominar-se Instituto Oswaldo Cruz. efetiva política de reforma agrária no Brasil, combina-

Reconhecido internacionalmente, Oswaldo Cruz da com uma nova política agrícola voltada para os in-
não abandona o trabalho árduo da pesquisa e, já doen- teresses nacionais e para a democratização do crédi-
te, segue para a Amazônia, em 1910, para supervisio- to e da terra.
nar naquela região o plano de combate à malária para As razões para a mobilização do povo não está
permitir a construção da Estrada de Ferro Madeira-Ma- em que sejam movimentos radicalizados, que não
moré. Supervisionou, também, o controle da febre ama- possuam qualquer respeito com a coisa pública. Pelo
rela em Belém e o saneamento em Manaus. contrário, as razões devem ser procuradas na política

Por motivos de saúde, afasta-se da direção do econômica e comezinha do Governo, que gera a crise
Instituto e assume, em 1916, a recém-criada Prefeitu- que atualmente incide sobre o agrário nacional e que
ra de Petrópolis, onde planejou implementar um repercute com extrema perversidade sobre os traba-
amplo programa de saneamento básico, educação e Ihadores rurais e pequenos agricultores.
saúde pública. O agravamento do seu estado de saú- Facilmente encontraremos as razões na forma
de impossibilitou a realização de todos esses planos, incipiente e mercantilista que se quer dar ao processo
vindo a falecer, na presença de amigos e do seu filho de assentamento dos trabalhadores sem terra. O que
médico, Bento Cruz, no dia 11 de fevereiro de 1917, temos é o confronto entre uma política celular de as-
com 45 anos de idade. sentamentos que, pelos números pouco confiáveis do

A história de Oswaldo Cruz é uma lição de vida Governo, envolveu 1,8 milhão de pessoas nos últimos
que merece ser analisada por todos aqueles que se cinco anos, e os efeitos da política agrícola em curso,
preocupam com a saúde no Brasil, em especial com a que tem provocado taxa migratória rural responsável
preservação da universalidade e da integralidade do pelo abando do campo, no mesmo período, de mais
atendimento, na ótica da ação preventiva. Oswaldo de 4,2 milhões de trabalhadores rurais.
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O pacote é composto de um conjunto de medi- Constituição Federal define, em seu art. 185, os ca·
das que, além do retrocesso, se revelam absoluta- sos de imóveis insusceUveis de desapropriação, qua-
mente inócuas. Em vez de oferecer medidas para dar is sejam a pequena e a média propriedade, desde
vigor à reforma agrária e à polCtica de incentivo à agri- que os seus proprietários não possuam outro imóvel e
cultura familiar, o Governo joga no confronto. Entre as que a propriedade seja produtiva. Por decreto, pre-
medidas divulgadas, não acenou com a possibilidade tende o Governo ampliar a norma constitucional para
de um centavo a mais para a reforma agrária e para o incluir entre esses casos a figura do imóvel sob ocu-
Pronaf. Se considerarmos, a Utulo de exemplo, ape- pação - bem ao seu caráter, que antes já se havia ar-
nas o orçamento do Incra no últimos cinco anos, po- vorado em intérprete da Constituição Federal, quan-
demos verificar que este na verdade se vem reduzin- do editou decreto interpretando outros dispositivos
do a cada ano em valores nominais, caindo de 2 bi- constitucionais, em particular a emenda constitucio-
Ihões de reais em 1998 para 1,3 bilhões de reais em nal da previdência social.
2000, e também que este último valor é o mesmo de No rumo da política de "descentralização" das
1995. ações de política fundiária, já anunciadas há mais de

Outra dimensão das medidas espelha o viés au· ano, o Governo reafirma a competência aos Estados
toritário do Governo. Anuncia medidas repressivas para realização de ações complementares na refor-
aos trabalhadores que se organizam e lutam pela re- ma agrária. Repassará TDA aos Estados. Até aqui,
forma agrária, com ameaças de alijamento da política nenhuma novidade. O próprio Estatuto da Terra, em
de assentamento e de criminalização das suas Iide- 1964, já forneceu os instrumentos legais para que
ranças. Não bastasse a criação do Banco da Terra, do Estados e Municípios atuem de forma complementar,
Programa da Cédula Rural, das tentativas de mercan- através de convênios, na implementação das medias
tilização da reforma agrária, agora adota a velha práti- de reforma agrária. Na verdade, o Governo pretende
ca da militarização do campo. Faltaria apenas fazer dar curso à sua estratégia de desobrigação da refor-
voltar do túmulo os antigos grupos executivos monta- ma agrária, repassando custos financeiros e políticos
dos no tempo da ditadura. Todos já assistimos a este para Estados Municípios, aliás, como tem feito com a
filme de tratar conflitos sociais como caso de polícia, educação e a saúde.
de outra forma não poderíamos entender a criação da De novo, a proposta sobre o Imposto Territorial
Divisão de Conflitos Agrários e Fundiários no âmbito Rural. Afirma o Governo que enviará ao Congresso
da Polícia Federal. Por este caminho, nobres colegas, Nacional projeto de lei transferindo a arrecadação do
haveremos que retomar a luta pela anistia no País. ITR para os Estados, que deverão instituir fundos

No que diz respeito a medidas concretas para a para o financiamento da reforma agrária. Com esta
agilizaç,ão dos assentamentos dos trabalhadores ru- proposta o Governo negligencia as dimensões ambi-
rais, vemos, na verdade, o atendimento de uma das ental e fundiária do ITR e procura valorizar a dimen·
mais antigas reivindicações do latifúndio atrasado: o são fiscal do tributo, que, no entanto, remotamente
estabelecimento, através de medida provisória, de terá alguma eficácia, na prática, dado o maior poder
que a terra ocupada ou invadida, como quer o Gover- exercido pelo latifúndio na estrutura de poder dos
no, por trabalhadores rurais sem terra não será visto- Estados.
riada por dois anos agrícolas, e em caso de reocupa- A julgar pelos resultados históricos recentes
ção do referido imóvel, este prazo será duplicado para (1995/1999) da arrecadação do ITR, os Governado-
quatro anos. Trata-se de medida requentada, posto res devem estar eufóricos com a medida do Governo,
que em vigor através do Decreto nº 2.250, de 1997, com a "iminência" do fortalecimento substancial de
cujo art. 42 estabelece que o "imóvel que for objeto suas finanças. Durante o período FHC (1995/1999), a
de esbulho não será vistoriado enquanto não cessa- média anual da arrecadação do ITR foi de 214 mi-
da a ocupação". Mas aqui vamos mais longe do que o Ihões de reais. Como 50% desses recursos são trans-
decreto. Trata·se agora de um verdadeiro prêmio ao feridos para os Municípios, por força do disposto no
latifúndio, ao querer proteger o verdadeiro contraven- art. 158, inciso 11, da Constituição Federal, sobrarão
tor, que deveria estar cumprindo a lei e fazendo a pro- 107 milhões de reais, a serem distribufdos entre 27
priedade cumprir a sua função social, com dois anos Estados da Federação, ou seja, cada Governador re-
de anistia. ceberá a fábula de 4.1 milhões de reais por ano.

Poderíamos elencar argumentos de caráter téc- E, por fim, mais dois prêmios aos latifundiários,
nico contrários a' esta medida flagrantemente in- ao propor a alteração do art. 14 da Lei nº 76, de 1993
constitucional, mas seria ainda muita bondade. A (Rito Sumário), estabelecendo o pagamento comple-
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mentar da indenização após o julgamento final do mos a certeza de que, mais dia, menos dia, a justiça
processo. Na verdade, a medida tende a onerar, ain- será feita, apesar dos rompantes ditatoriais de gover-
da mais, o custo da reforma agrária, posta a permissi- nos impopulares como o atual.
vidade da atual legislação ao latifúndio, prevendo ju- Muito obrigado.
ros compensatórios e moratórios. Ao prever a extin-
ção de juros compensatórios somente para os latifún- . _O SR. FERNANDO F~RRO (PT - PE. Sem
dios totalmente improdutivos, faz da medida mais revlsao do orador.) - Sr. Presidente,. srªs e Srs. Depu-
uma piada do que algo que se possa levar a sério, ou tados, senhoras e s~nhores ~qul ~resentes, esta
seja, se um latifúndio de milhões de hectares tiver um Cas~ aprovou um~ 171, que fOI sanclona~a p:lo Sr.
pé de alface, terá direito à verba compensatória. Mais Pre.sldente d~ R~pubhca, pr~ven~o a legahzaçao ~as
um embuste para efeitos de mera propaganda rádiOS comumtánas no Brasil. FOI uma luta de vános

. _. anos, que resultou, diante da correlação de forças
Sr. Presld~nte, nobres coleg~s, sao estes e ~n- aqui existente, numa lei que eu diria capenga, Iimita-

tos outros motlv~s :- como as milhares. de famlllas da, mas de qualquer forma numa lei que sinaliza a
acampadas, o~ mllhoes de pequenos agncultor~s ~ue possibilidade de regular a existência das rádios co-
esperam os minguados recursos do Pronaf, os mll~oes munitárias, como de resto existe em quase todos os
de desemp~egados do ~mpo que, se consegUlr~~ países do mundo.
trabalho, terao que sobreviver com menos do que o Im- . . .
sório salário mínimo de R$151 ,00, os milhares que es- Infellzm~nte, ~r. PresIdente, eu venho ~ 7st~ tn-
peram um lugar nas frentes de trabalho, as milhares de b~na denunciar a vl~lenta campanh~ de cnml~all~a-
crianças que terão os recursos do Programa da Bolsa çao que acontece hOJe contra as rádiOS comunltánas.
Escola reduzidos pela metade e que, portanto, terão No meu Estado, P~~na"!buco, onde :e~tão :adastr~-
de voltar ao cabo da enxada em vez de continuarem na das, segundo o Mlnlsténo das Comunrcaçoes, mais
escola, os milhões de trabalhadores do campo que de duzentas rádi?s ~omunitári~s, existe intens~ ~am-
vêem cada dia mais distante a sua aposentadoria _ panha da Ass~cl.aç~o de Eml~soras Co~er~lals do
que fazem justa a luta deste povo. Estado para criminalizar as rádIOS comumtánas e fe-

Por tudo isso é que mais de quinhentos agriculto- c~á-Ias, numa atitude autoritária que desrespeita a lei

res do Estado do Espírito Santo encontram-se em Bra- vigente.
sília, fazendo coro com outros milhares vindos de to- Sabemos que existem aproveltadores, picare-
dos os Estados brasileiros, para o Grito da Terra. Tra- tas, pessoas inescrupulosas, que se' aproveitam das
zem, mais uma vez, incansavelmente, a reivindicação rádios comunitárias, mas nós temos que separar
de desapropriação de todas as áreas ocupadas pelos aquelas instituições e entidades que estão, de fato,
trabalhadores rurais; exigem mais recursos para a re- agindo corretamente - atendendo aos interesses das
forma agrária, na ordem de 8,5 bilhões de reais, para o comunidades remotas, falando a sua linguagem, la-
atendimento aos assentamentos e aos pequenos agri- vando o seu sentimento e permitindo que tenham vez
cultores; a criação do fundo de aval no âmbito do Pro- evoz - daqueles oportunistas, que, muitas vezes, são
naf; redução das taxas de juros e solução para o endi- políticos que já usam as rádios trádicionais e agora
vidamento agrícola dos pequenos agricultores; eleva- querem também manipular as rádios comunitárias.
ção do salário mínimo; e fim do trabalho infantil e do Para fazer isso, o Ministério das Comunicações
trabalho escravo no campo brasileiro. e a própria sociedade têm que utilizaros instrumentos

Por fim, Sr. Presidente, nobres colegas, fica aqui de que dispõem para coibir a utilização indevida das
registrado, de um lado, o nosso repúdio às medidas do rádios comunitárias.
Governo;de outro, o nosso alerta de que se engana os Sr. Presidente, eu quero denunciar a repressão
que pensam que militarizando a questão agrária os contra as rádios comunitárias nas cidades de Grava-
trabalhadores irão recuar. Lembrem-se de que a resis- tá, Bezerros e São José do Egito. Nesses locais, mui-
tência deste povo já aposentou e poderá aposentar ou- tas rádios comunitárias que prestam grandes servi-
tros Curiós e outros Fernandos.O povo tem muito mais ços à comunidade estão sendo atacadas pelos Prefe-
discernimento do que imaginam os que pensam que itos, que não se contentam com a existência de um
poderão enganá-lo por muito mais tempo. espaço democrático que ouça todos os partidos do

Aos trabalhadores que realizam mais uma mobi- Município, todas as vozes, e permita que as comuni-
Iização em Brasília, a nossa solidariedade, firmada no dades se manifestem de forma cidadã e democrática.
compromisso com a causa dos pobres do campo e da Essas pessoas são acostumadas a utilizar os meios
cidade. E com o desenvolvimento de nosso País te- de comunicação em proveito próprio. Por isso, que-
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rem manipular as rádios, a fim de que só seja veicula- tárias sejam deformadas como ocorre hoje com mui-
da a sua opinião. tas rádios comerciais. Queremos uma comunicação

Quero invocar o direito democrático e o respeito democrática, cidadã, a serviço da maioria dos interes-
à lei que trata dessa matéria. Dirijo-me ainda ao Mi- ses dessas populações.
nistério das Comunicações, pedindo que a Anatel não Portanto, Sr. Presidente, peço ao Ministro das
se desmoralize e se torne instrumento dos interesses Comunicações que atente para essa situação em que
polrticos dos Municípios, de Deputados Estaduais e se encontra a comunicação popular neste País.
Prefeitos que cometem o absurdo de combater as rá- Muito obrigado
dios comunitárias, sem fazer levantamento acerca do .
trabalho desenvolvido por muitas delas. O SR•.RICARD.O F~RRAÇO (Bloco/P~DB -

A lei existe. Felizmente a Justiça em muitos ca- ES. Pronuncia o segUInte discurso.) - Sr. Presld~nte,
. .' , . srªs e Srs. Deputados, de acordo com um relatóno da

sos, está concedendo limInares, para que essas rádIOS O . • d N • U'd A ' It
efetivamente existam e se manifestem. rg~nJzaça~ as açoe~ nJ as para a gncu ura ~

. ,. •. a Ahmentaçao - FAO, eXIstem hOJe cerca de 830 ml-
É nes~e s~ntrdo .que apelamos para o Mlnrster,? Ihões de subnutridos em todo o planeta. Paradoxal-

das Comunrcaço~s a fim de que at~~te para es~a. r~ah- mente, os silos do mundo estão abarrotados, guar-
dade. Por.que na? cadastrar. as radloS,comunitanas? dando estoques de grãos 18% superiores ao consu-
Por.que nao le~a!l~ar e a~tonzar o funclon~mento d~s mo anual global e os preços dos grãos no mercado in-
r~dlos nos MU~lcIP!OS mais remo~s, ~as CIdades mais ternacional vêm declinando acentuadamente desde
dlstante~, no Intenor d~ste País. S~o estes lugar~s meados dos anos 90. Quase quatro quintos dos fa-
que efetivamente precisam das ~mlssor~s de rádIO mintos do mundo vivem em zonas rurais e dependem
que promov~m campanhas educativas, orientam a co- da agricultura para sobreviver.
mumdade, divulgam a cultura e os costumes popula- . •
ras, a cidadania, no sentido mais preciso da palavra. Slmplesf!lente vender ~s excedentes dos pal-

E M" . té' d C . - . ses desenvolvidos para os palses onde há fome nao éspero que o Ims no as omumcaçoes seja • .-
o instrumento para garantir a democracia na c '_ ~ma soluça0. Além de estas rmportaçoes tenderem, ~ '

• • , omum ficar nos centros urbanos, chegando raramente as-
caça0, e nao o algoz ou o cap~taz ~os Interesses das áreas rurais os subsídios concedidos aos produtos
grandes empresas de comunrcaçao. Num país que .' •
tem oligopólio da comunicação, em que algumas fa- frequen~emente os tornam tao ~ratos que acabam
mílias controlam as grandes redes, as rádios comuni- por arruinar os fornece~ores locaiS." .
tárias se postam como alternativa democrática e cida- Para uma melhona ~as perspectivas d~s. agrl-
dã para permitir que as pequenas empresas e as co- cultores pobres é ess?n~lal que s,ua pr?dutlVldade
munidades remotas se manifestem. cresça para além dos mvels de SUbSistêncIa, de modo

Sr. Presidente, vivemos num regime capitalista, que ~o~sa~ acumular algum excedente para a co-
no qual é demasiado apregoado o direito da concor- merclahzaçao.
rência, da competição e da livre iniciativa. Todo o Utilizar a biotecnologia como estfmulo à produ-
mundo fala isso nos meios de comunicação. No en- ção agrícola é uma saída para esta questão. A ciência
tanto, quando uma microempresa, uma rádio comuni- pode dar impulso à oferta de alimentos. Precisamos
tária, por exemplo, começa a funcionar e a conquistar voltar os olhos de nossos agricultores para a terra,
o coração e a audiência dessas comunidades, de re- não por estarem plantando ou colhendo, e sim para
pente, os velhos e autoritários coronéis da comunica- que estudem o ecossistema que se desenvolve a
ção pegam o tacão que os acompanha e começam a seus pés.
impedir, perseguir, prender os representantes das rá- É preciso aprender a comparar glebas cultiva-
dios comunitárias. Muitas vezes, fazem-no com ame- das de modo convencional, com o emprego de pesti-
aças e agressões físicas. cidas sintéticos, a lotes submetidos à Gestão Integra-

Um país que quer mudar, crescer e desenvol- da de Pragas (IPM, em inglês), método que utiliza
ver-se não pode admitir postura autoritária, atrasada meios biológicos para estabelecer um equilíbrio entre
e rancorosa dos latifundiários da comunicação. Por os insetos nocivos e outros beneffcios. O IPM normal-
isso, vamos convocar o Sr. Ministro das Comunica- mente apresenta resultados superiores em termos de
ções a esclarecer tais fatos. custo e produtividade.

Queremos fazer uma qualificação seletiva das Completando um treinamento direcionado para
rádios comunitárias. Não queremos os picaretas, nem aplicação destas técnicas, os agricultores terão ad-
os autoritários, não queremos que as rádios comuni- ·quirido noções de como combater pragas de suas la-
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vouras de maneira sustent~el e sadia para o meio Para fazer com que a biotecnologia traga uma
ambiente. "segunda Revolução Verde", ela terá que oferecer

Através da aquisição destes conhecimentos os mais que uma solução técnica: é preciso ajudar os
agricultores podem desenvolver novos meios para agricultores pobres a fazer melhor uso dos meios de
trocar informações entre si e uma nova linguagem que dispõem.
para comunicar suas necessidades aos pesquisado- A biotecnologia vai muito além da engenharia
res e aos responsáveis pelas políticas do setor. genética. Diversas de suas possibilidades, como a

Escolas de campo para agricultores desse tipo cultura de tec!do~ e o seqüenci~~ento de DNA, já são
disseminaram-se rapidamente pela África e América usadas por Cientistas em a~blcl~SOS programas vo~-
Latina, oferecendo a seus alunos soluções locais tados para o aume~to da d~versldade vegetal e am-
para problemas específicos de cada área. tais como mal. Produ~o.s de ong~m ammal respondem,_em ter-
escassez de água, erosão do solo e variedade de mos mundiais, por 40 *' do v~lor da produçao rural,
plantas pouco produtivas. mas em país~s ~m desen~olvlmento como o nosso,

" • A • essa proporçao e bem maior.

ca pa~=~::oJ~:~s~~~s~~~~~~u~s~ ~~;~: ~; . Nessas ár~as? al~m de ser importante. fonte de
dela tão atraente, como quando estão em questão a a~mento, os ~n1mals .~Inda forn~c~m energia de tra-

. It . d é f "N d' d J f çao, combustlvel, fertilizantes e IIqUldez para trocas. A

~:J:niE:::=~i~ii~~;l~:ra:a~~ :~~=~=~~~:~~=
de linhagens, provendo criadores de rebanhos mais

. O in~cio do s~c~lo XIX p~~senciou uma corrid~ resistentes a doenças.
de Invençoes meca~lcas que Iria t~ansformar a agrl- Mas há um enorme fosso entre o que a biotec-
cultura no mundo oCidental. Inova?~es recente~ t.rou- nologia pode fazer em tese e como os resultados são
xe~~ se~ent~~ de alta .~rodutlvldade, herblclda~ postos em prática em nosso País. Um dos problemas
qUlmlcos, Ins~tlcldas e fertilizantes. Postas ~m prátl- é a regulamentação. Até para os países ricos é difícil
ca, essas novidades provocaram a Revol~çao Ver~e encontrar meios de avaliar os riscos e controlar a pro-
dos anos 60 e 70, dobra~do a.oferta de trigo na rnd~a dução de plantas geneticamente modificadas. Para
e aumentando a produçao chinesa de arroz em dOIs evitar uma involuntária derrocada ecológica da Revo-
terços entre 1970 e 1995. lução Verde, é preciso proceder com cautela.

Hoje, há a biotecnologia que para muitos vai dar Precisamos defender o estabelecimento de um
um novo impulso a colheitas estagnadas e oferecer novo tipo de relacionamento entre os setores público
novamente plantas e animais em abundância para ali- e privado como forma de facilitar o intercâmbio de se-
mentar as comunidades de baixa renda, inclusive as mentes, maquinário e outros. Incentivar empresas de
que se encontram abaixo da linha de pobreza. pesquisas agrícolas, como a Embrapa, a desenvolve-

As inovações da Revolução Verde provavelmen- rem métodos para aplicação da biotecnologia na agri-
te salvaram mais de um bilhão de pessoas da morte cultura. de forma ordenada e com orientação aos pro-
por desnutrição. Por mais de 3 décadas, foi festejada dutores, é uma boa solução para termos um melhor
como um grande sucesso. Entretanto, a maneira desempenho do setor agrícola brasileiro, além de dar-
como foi implementada em alguns países, como o mos uma opção para diminuirmos a falta de alimentos
nosso, causou não apenas consideráveis danos amo à população pobre de nosso Pars.
bientais como também convulsões sociais, pois um Muito obrigado.
grande número de camponeses - a maior parte deles O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA.
mulheres - viu seu trabalho ser substitufdo pelo con- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
teúdo de uma garrafa. Deputados, o Governo do Sr. Fernando Henrique

À parte isso, os ganhos estão decaindo: a pro- Cardoso tem-se caracterizado como um campeão
dução de cereais na Ásia, por exemplo, está a4men- quase que absoluto do entreguismo nacional. Tam-
taildo 3 uma taJ~a equivalen~€ a dois i' \fÇOS da verifi- bém se tem caracterizado como um Governo que pro-
cada nos anos 70. Enquanto isso, em numerosos paí- moveu a mais completa irresponsabilidade na abertu-
ses em desenvolvimento, incluindo-se aí o Brasil, a ra das portas do País, a chamada integração da eco-
população continua a crescer rapidamente, e restam nomia brasileira à economia internacional. Foi tam-
poucas terras devolutas - e menos ~inda recursos hí- bém um Governo que desmontou - e ainda está des-
dricos - para que se possa expandir a área cultivada. montando - o Estado brasileiro, quebrou a produção
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nacional, seja das estatais, seja das empresas priva- O Governo FHC elegeu como uma de suas me-
das brasileiras. Por último, é um Governo que tam- tas o desmonte do serviço público brasileiro e não
bém se notabilizou por ter golpeado de forma profun- tem poupado esforços, nem respeitado regras, para
da os direitos dos trabalhadores do nosso País. atingir seu intento. Não interessa ao Governo ter, por

Isso vem à baila quando vemos agora a greve exemplo, um bom serviço de saúde, acessível aos
nacional dos servidores públicos, convocada para brasil~iros. Ao contrário, seu objetivo é Iíquidar o Sis-
pressionar o Governo a atender suas reivindicações, tema Unico deS~Ú~ t,ª"sferir seus serviços para a
entre as quais a luta pela reposição salarial de rede privada. Não interessa ao Governo aparelhar a
63,68%. São justos os pleitos dos servidores, como é Receita Federal e a Previdência para combater a so-
justa a greve convocada. Se há um setor da vida polm- negação, porque os sonegadores compõem sua base
ca nacional golpeado, firmemente perseguido pelo de apoio e de seus aliados. Não interessa ao Governo
Governo Fernando Henrique Cardoso, é justamenté o uma universidade pública de qualidade, porque quer
funcionalismo público federal. Esse setor tem os seus acabar o ensino superior público e gratuito
salários congelados há cerca de seis anos. São cinco Na lógica tucana de transferir para a iniciativa
anos e meio, mais ou menos, de congelamento de sa- privada boa parte das atividades do Estado, procu-
lários. ra-se métodos para o desmonte do serviço público,

Há cinco anos e cinco meses os servidores fe- ora extinguindo diretamente órgãos públicos, ora cor-
derais amargam um absurdo e injustificável congela- tando direitos, como feito nas chamadas "reformas"
mento salarial, enquanto suas despesas com alimen- administrativa e previdenciária, ora pelo achatamento
tação, moradia, saúde, educação, transporte, água, salarial, que expulsa do serviço seus melhores qua-
telefone, energia elétrica e tudo mais sofrem constan- dros. .
tes aumentos de preços, empurrando a categoria O Governo argumenta que o Brasil tem elevado
para a miséria e o serviço público para a mais com- número de servidores. E isto é falso. Em nosso País
pleta degradação. O arrocho salarial imposto aos ser- existem 8,4 servidores públicos por cada mil habitan-
vidores públicos pelo Governo FHC não encontra pa- tes, enquanto nos EUA esta relação é de 32 por mil e
raleio em nossa história e revela uma disposição ine- na Inglaterra, 91 ,4 por mil. Os servidores públicos re-
quívoca de promover o desmonte do serviço público presentam n9 Brasil apenas 7,4% da população eco-
através do achatamento salarial e do sistemático cor- nomicamente ativa, enquanto nos EUA representam
te de direitos dos servidores. 14% e na Inglaterra chegam a 21%.

Desde a posse de Fernando Henrique Cardoso, O Governo dizia que condicionava o reajuste dos
os servidores públicos federais sofrem com a cons- servidores públicos federais ao aumento da receita da
tante supressão de direitos e vantagens conquista- União. Como a receita começou a crescer em índices
dos. Além dos salários congelados, férias não são recordes, o Governo ensaia outras desculpas para não
mais convertidas em remuneração, o vale-refeição aumentar o funcionalismo. Diz que é preciso cuidado
também está congelado há cinco anos, Iicen- para não retornar à indexação. Mas esse cuidado de
ça-prêmio, da mesma forma, o turno de seis horas foi não indexar a economia o Governo não tem com os
extinto, horas extras estão proibidas, servidores anis- grupos privados que adquiriram, na bacia das almas,
tiados não podem ser recontratados, representantes estatais de eletricidade e de telefonia ou receberam
sindicais têm cerceados seus mandatos etc. concessões de rodovias e ferrovias. Nos contratos que

Através das reformas administrativa e previden- esses grupos firmaram com o Governo estão previstas
ciária, o Governo impôs novas restrições aos servido- cláusulas que garantem o reajuste anual das tarifas
res e promoveu a liquidação de direitos históricos, com base no IGP da Fundação Getúlio Vargas, por si-
como a estabilidade, a irredutibilidade de vencimen- nal, dos mais altos do País. A indexação é expressa-
tos, a isonomia salarial e o fim do Regime Jurídico mente aceita para aluguéis, telefones, água, energia
Único. Em outro sentido, aumentou a contribuição elétrica, passagens urbanas, rodoviárias e aéreas, pe-
previdenciária dos servidores públicos federais e ten- dágios, tarifas bancárias etc. Só não é aceita para o
ta impor a cobrança previdenciária para os aposenta- caso dos salários.
dos. O Congresso Nacional, ciente de que a meta do

A folha salarial da União, que correspondia a 6% Governo FHC é o desmonte do serviço público e de
do PIB em 1990, hoje está limitada a 2% do PIB, en- que é discriminatório o tratamento dispensado ao fun-
quanto os gastos com juros chegam a níveis extraor- cionalismo, precisa intervir nesta questão. Os Con-
dinários. gressistas não podem assistir calados à irresponsabi-
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lidade deste Governo que quer a destruição da admi- mum para impedir o acesso de mercadorias competi-
nistração pública e pratica odiosa e cruel perseguição tivas a certos mercados.
aos servidores públicos federais. Ao Brasil resta esclarecer os fatos e fortalecer a

Ao tempo em que manifesto minha solidarieda- fiscalização, bem como a educação sanitária. Espero
de ao movimento dos servidores federais e à sua jus- que a audiência pública por nós requerida seja um
ta greve, faço um apelo aos Srs. Deputados no senti- passo nessa direção; e que, ao menor sinal de boato
do de que assumamos a bandeira da defesa da admi- sobre a salmonela ou qualquer outra bactéria ou ví-
nistração pública brasileira, cobrando a atenção por rus, o Executivo possa contar, de imediato, com da-
parte do Governo aos pleitos dos grevistas, pressio- dos confiáveis sobre os quais trabalhar.
nando-o a recebê-los para ne~o~iar e, pelo menos, Aproveito o ensejo para tornar público que, ape-
assegurando-lhes a recomposlçao de suas perdas sar de o Governo ter autorizado os produtores de fran-
comprovadas. go a vender carne com soja e água injetadas, não tor-

Muito obrigado. nau obrigatória a evidenciação dessa peculiaridade no
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PFL - RO. Pronun- rótulo principal do produto. Trata-se de um erro grave,

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. que pode levar ao engano do consumidor. Além disso,
Deputados, no último dia 19 de abrir, apresentei reque- não existem métodos para verificar, com segurança, o
rimento de audiência pública junto à Comissão de De- percentual de soja adicionado ao frango.
fesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias para Tal displicência com os consumidores, Sr. Presi-
discutir os indícios de contaminação dos frangos brasi- dente, retira a credibilidade do Governo e dos produ-
leiros com as bactérias do gênero salmonela, bem tores, e não deveria ser admitida, especialmente se
como as medidas de fiscalização nos abatedouros de levarmos em consideração que a soja é um dos dez
aves e possíveis ações em defesa do consumidor. alimentos mais causadores de alergias e que pode

Tais bactérias somam, na verdade, mais de mil ser consumida, inadvertidamente, como se fosse car-
espécies, entre as quais agentes da febre tifóide, pa- ne de frango.
ratifóide, gastrenterite e diversas outras moléstias de Levando-se em consideração o aqui exposto,
interesse médico ou veterinário. vemos que não podemos deixar de estar alertas um

É evidente a importância do assunto, seja da só instante, se quisermos garantir a qualidade dos
perspectiva.c!a saúde públic@, da produtividade avíco- produtos consumidos pelos brasileiros. Infelizmente,
la ou da balança de comércio internacional. Sendo o Executivo não vem cumprindo a contento sua obri-
assim, o requerimento da audiência pública propõe gação fiscalizatória e informativa.
como expositores o Secretário de Defesa Agropecuá- Era o que tinha a dizer.
ria do Ministério ~a Agricultura, o Diretor d,o Depart~- O SR. PRESIDENTE (Mar ai Filho) _ Sras. e
mento de Proteçao e Defesa do Consumidor do MI- ç,
, t" d J t' P'd t d U ,- B '" Srs. Deputados, estando presente em plenáriO o Sr.",s erlo a us Iça e o resl en e a ",ao rasl eira A'I G dA , N t I 't I 1'-. varo au enclo e o, e el o pe a co Igaçao

de AVicultores. PPB/PDT/PTB/PMDB/PSUPUPFUPSDB, represen-
A imprensa deu alguma cobertura ao problema, tando o Estado da Paraíba em virtude do afastamen-

que havia incJusi~e motiva,do a Federação das Donas to do Sr. Deputado Enivald~ Ribeiro, convido S. Ex!! a
de Casa a anun.clar um ~~Icote ~s compras de frango. prestar o compromisso regimental, com o Plenário e
Trata-se da sociedade CIVil movimentando-se, torçan- as galerias de pé.
do as autoridades competentes a tomarem as medi- (C ' M S A'I G dA'
das cabíveis. omparece a, esa o r., varo au enclo

Neto e presta o seguinte compromisso):
Embora uma primeira vistoria nos abatedouros" ' ,

do Rio de Janeiro não tenha encontrado ainda qual- , _ Prometo manter,. defender e cumpnr a Constl-
quer vestígio das bactérias, sabemos que a imensi- tUlçao, ob,s~rvar as leiS, prom~~er o, bem. geral do
dão do territõrió nacional bem como a carência de povo braSIleiro e sustentar a unJao, a Integrrdade e a
fiscais em todas as áreas 'do Executivo, tornam difícil independência do BrasiL" (Palmas.)
o controle de uma eventual epidemia. O SR. PRE~IDENTE (Marçal Filho) - Declaro

Poroutro lado, também sabemos que interesses empossado o Sr. Alvar~ Gaudêncio Neto, retornando
comerciais estrangeiros podem estar por trás de boa- a esta Casa, para alegria de todos.
tos sobre a contaminação de produtos agropecuários O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
brasileiros. Trata-se, infelizmente, de uma prática co- a palavra ao Deputado Max Rosenmann.
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O SR. MAX ROSENMANN (Bloco/PSDB - PRo Também veio contribuir para a atual situação
Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sras. dos contratos habitacionais os efeitos do Plano Real
e Srs. Deputados, ocupo hoje esta tribuna para fazer sobre o emprego e os salários. A combinação do rea-
um relato sobre o trabalho do grupo formado pela Co- juste dos saldos devedores pela TR com a responsa-
missão de Finanças e Tributação desta Casa comobilização do mutuário pelo saldo devedor residual,
objetivo de encontrar solução para o problema do sal- com a equivalência salarial ainda garantida na maio-
do devedorda casa própria, que ameaça centenas de ria dos contratos habitacionais, aliada aoé:Íescompas-
famílias brasileiras. Depois de meses de trabalho e so de periodicidade e de índices de reajuste do saldo
debates, chegamos a um relatório consensual, cuja devedor e das prestações, com as liminares concedi-
elaboração honrosamente recebi como incumbencia das pelo Poder Judiciário impondo redução do valor
de meus companheiros, e estamos encaminhando ao das prestações, enfim, tudo isso ajudou para configu-
Governo Federal, na pessoa do Ministro-Chefe da rar um quadro de crise anunciada do sistema, cujos
Casa Civil, Pedro Parente, para que as devidas provi- sintomas são perceptíveis.
dência~ poss~m ser to~ad~s e os mutuários do Sis- Em função desse conjunto de fatores, as pres-
t~ma Financeiro de Habltaçao possam retomar a con- tações habitacionais encontram-se propprcional-
fiança no SFH. mente deprimidas em relação ao valor teórico dos

Desde 1986, acima de determinado valor de fi~ seus respectivos planos de pagamento e, em conse-
nanciamento, e a partir de 1993, definitivamente, ne- qüência, o SFH encontra-se administrando uma
nhum contrato do Sistema Financeiro da Habitação grande quantidade de créditos nos quais o saldo de-
vem sendo formalizado com a cláusula de proteção vedor contábil já supera em muito o valor de merca-
do Fundo de Compensação de Variações Salariais - do do imóvel.
FCVS, que quita eventuais saldos devedores rema- Segundo nota técnica da Caixa Econômica Fe-
nescentes ao final do prazo contratual. deral, em novembro de 1999, a CEF possuía 797 mil

Dessa forma, a partir dessas datas, cabe aos contratos formalizados sem a cobertura do FCVS, to-
próprios mutuários pagar os saldos devedores rema- . talizando um ativo superior a 21 bilhões de reais. Des-
nescentes ao final de seus contratos, mediante pror- ses, 177 mil contratos, ou 22%, apresentavam dese-
rogação do período de pagamento por novo prazo quiHbrio financeiro, isto é, as prestações eram sufici-
não superior à metade do originalmente estabelecido. entes para cobrir 4 bilhões de reais de um saldo deve-

Atualmente, ainda no curso do prazo inicial de dor de 9 bilhões de reais, restando, portanto, um resf-
seus contratos, os mutuários vinculados ao Plano de duo financeiro de 5 bilhões de reais.
Equivalência Salarial por Categoria Profissional - Considerando uma taxa nominal de juros média
PES/CP, instituído por decreto em 1984 e alterado por ponderada de 9,3% e o prazo remanescente médio
lei em 1990, vigente até 24 de abril de 1993, e ao novo ponderado de 12 anos, a CEF estima que o resíduo
Plano de Equivalência Salarial, vêm tendo suas pres- atual de 5 bilhões de reais alcançará, ao prazo final
tações reajustadas na mesma proporção e freqüência dos contratos, a impressionante soma de 15 bilhões
dos reajustes dos seus salários, enquanto os respec- de reais.
tivos saldos devedores são reajustados mensalmente A formação dos resíduos concentra-se naque-
pela Taxa Referencial (TR). les contratos firmados no Plano de Equivalência Sala-

O advento do Plano Real, em julho de 1994, rial por Categoria Profissional (PES/CP), que respon-
agravou a situação destes contratos, pois objetivando de por 83% ou 8 bilhões de reais desse total. Se a
controlar a demanda decorrente da estabilização da prestação efetivamente paga não tem como amorti-
moeda, a política econômica do Governo, mediante a zar o saldo devedor, cuja tendência é tornar-se cada
aplicação de depósitos compulsórios, elevou sensi- vez maior, e este crescimento extraordinário do saldo
velmente os juros de curto prazo. devedor evidencia a impossibilidade do mutuário refi-

Esse aumento dos juros transferiu-se integral- nanciá-Io por insufic~ência na capaci~ade de paga-
mente para os saldos devedores do SFH. No período mento, estamos caminhando para um Impasse.
de julho de 1994 a dezembro de 1999, o reajuste acu- Este impasse deverá apresentar-se já a partir
mulado com base na TR superou em 40 pontos per- de 2004, adquirindo daí para frente aspectos cada
centuais o correspondente à inflação medida segun- vez mais graves e de difícil solução. Cada vez mais os
do o INPC - rndice Nacional de Preços ao Consumi- mutuários vêm exigindo, na luta pela preservação da
dor. casa própria, o estabelecimento de medidas que pre-



25210 Quinta-feira 18 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2000

vinam esta situação. E essa preocupação é comparti- A Caixa e a ABECIP concordam, entre outros,
Ihada pelos agentes financeiros do sistema. quanto aos parâmetros entendidos como necessários

Quando os saldos devedores remanescentes para que a renegociação em vista redunde de fato em
forem superiores ao valor do mercado dos imóveis, in- solução, que passo a relacionar a seguir:
viabilizando sua comercialização, restará aos mutuá- - a renegociação teria de ser por acordo, e não
rios, mesmo aqueles bem intencionados, submete- compulsória, entre credor e devedor;
rem-se a execução judicial. - a renegociação abrangeria contratos celebra-

Em face de inúmeras iniciativas parlamentares dos até 31 de dezembro de 1998, pois a TR a partir
em tramitação, a Comissão de Finanças e Tributação desta data não apresentou variação superior à dos
da Câmara de Deputados realizou, em 27 de outubro principais índices de preço, e seria facultada até 31 de
de 1999, audiência pública com a participação do dezembro de 2000;
Pre,s.idente d~ C?ixa, E"!fIi.o C~rrazai, o Secretário de - novo sistema de amortização seria pactuado
Pohtlca Econ?mlca do Mlnlsténo da Fa~en~a, Edward entre as partes, e os seguros obrigatórios seriam con-
Amadeo, o Diretor de Normas e O~gamzaçao do B~n- tratados em apólice de mercado;
c~ Centr~I,. Darcy Alv~s, e o Preslde~te da A~.so~la- _ novo plano de reajustamento poderia vir a ser
çao Brasileira das Entlda?~s de Crédito Imobllláno e adotado para que, após a negociação, não viesse a,
Poupança -:- ABECIP, Aneslo A~dalla. _ ocorrer novo desequilrbrio, isto é, o Plano de Equiva-

.Após Intensos debat~s, fOI ac~ta~a sugestao do lência Salarial não necessariamente prevaleceria a
Presidente da CEF no sentido da cnaçao de um grupo partir da renegociação efetuada;
d: trabalho para estudar o problema e propor solu- _ a taxa de juros seria limitada à do contrato ori-
çoes. ginal, admitindo-se em alguns casos sua redução;

O grupo de trabalho foi composto por represen- ..
tantes do Ministério da Fazenda, Banco Central, Se- - novo prazo contratual poden~ ser estabelecido.
cretaria de Desenvolvimento Urbano e Caixa Econô- Independentemente das medidas adotadas na
mica Federal, além dos Deputados Félix Mendonça, correção das distorções dos saldos devedores do SFH,
José Carlos Vieira José Ronaldo Antonio Cambraia o passado recomenda que devam ser descartadas
Adolfo Marinho E~i1ásio Farias Edinho Bez João Co~ aquelas que pretendam beneficiar indiscriminadamente
ser: Iberê Ferr~ira Ricardo B~rzoini e do 'Consultor todo o universo dos mutuários, sem levar em conta as
Legislativo Eduardo Bassit. Fui escoihido para assu- respe~ivas situações individuais. A c~nstataçã? da real
mir a incumbência de relatar o projeto. capacidade de pagamento dos atuais mutuános deve

Reunido no dia 2 de fevereiro, o grupo analisou as ser requ~sito básico p~ra acesso às medi~~s.
propostas apresentadas pela CEF e pela Associação .~Ol ~ropost~, ~lnda,. que ~s mutuanos possam
Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Pou- adqUirir tltulos publlcos, Inclusive com recursos do
pança - ,i\BEClp, a pedido deste Relator que vos fala. FGTS, p~ra liquidar ou a"!~rtizar suas dívidas, p~-
Para nossa surpreaa, e comprovando que a solução ur- dendo. tais trtul~s sere~ u~lIzados pelos ag~nt?s fi'"
gente do problema é desejada por todos, ambas as pro- nancelros para Integraltzaçao dos compulsórios Junto
postas apresentadas coincidiram quanto à necessidade ao Banco Central.
de urna recomposição patrimonial dos devedores, pela Os representantes tanto do Banco Central
restauração da relação entra o valor de avaliação do quanto do Ministério da Fazenda consideraram positi-
im6vel e o valor do financiamento concedido na data da vas as propostas, comprometendo-se a aprofundar
contratação. Assim, se o imóvel for inicialmente financi- suas avaliações.
i!ldo em 800k do seu valor, a nova dívida, com a renego- Tendo em vista a magnitude e complexidade do
t}jação, sena equivalente ao valor atual do imóvel, apli- problema, os parlamentares que compõem o grupo
cando-se o mesmo percentual. de trabalho estão plenamente convencidos de que,

A proposta da Caixa, que possui 90% dos con- daqui para frente, apenas com o decidido engaja-
tra.tos, difara da proposta da. ABECIP apenas quanto mento do Governo será possível avançar na busca
à oportunidads em que o valor cio desconto, uma vez da necessária solução para o desequil íbrio dos con-
conc'sdido aos mutuá.rios, seria contabilizado como tratos do SFH.
df}$pesa. Para a. CEF á conveniente que este descon- A origem do problema impõe a intervenção da
to seja apropriado ao final do prazo contratual, en- União, pois os principais fatores do desequilíbrio fi-
qusnto ti ABEC1P qual' que iaso aconteça na data de nanceiro desses contratos resultaram de interven-
sua concessão f ,mutuários. ções unilaterais que sofreram, seja em função dos di-
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versos planos de estabilização da economia, seja de- minorias sendo espezinhadas, literalmente, aliás"
vido às políticas monetárias cujos juros elevados re- pela polícia truculenta desse régulo de opereta que é
sultaram em reajuste dos saldos devedores com ta- o Sr. Antonio Carlos Magalhães. E as estripulias poli-
xas acima das historicamente praticadas. ciais foram de tal nível que o juiz da comarca local já

Existem hoje mais de 650 mil ações judiciais re- determinou a prisão de seu comandante.
lacionadas ao SFH, cujo resultado, imprevisível, pode É que, Sr. Presidente, precisamos nos livrar de
colocar o sistema imobiliário em situação crítica. uma triste herança, aquela de realizar festas popula-

A possibilidade de boicote generalizado do pa- res sem povo. O dia de nossa independência, Brasil
gamento das prestações por parte dos mutuários, a afora, é comemorado com, d7sfiles militares. E, em
exemplo do que ocorreu no início dos anos 80, resul- 1822, sequer tínhamos ExerCito. Na França, ao con-
tando em inadimplência recorde seguida de contesta- trário, o 14 de julho é comemorado com o povo dan-
ções judiciais em massa, é um risco que não pode ser çando nas ruas. Nos Estados Unidos, até o Presiden-
descartado. te sai do palácio para fazer um piquenique, a forma

Quanto mais tardio o equacionamento do pro- tradicio~al d~ ~e comemorar ~ 4 de julho. _
blema, maior será o valor do desequilíbrio, que cresce POIS fOI dlfer7nte, para nos, a c0n:'emoraça~ dos
de forma exponencial. 500 anos. Os índiOS - esses que estiveram hOJe na

Há que se considerar ainda a pressão dos mu- audiênci~ conju~ta da~ Comis~ões. de Defesa ~o
tuários, cada vez mais contundente, na busca de so- ~onsumldor, Meio Amble~te e Mlnonas ~ da Amazo-
lução, que se traduz em inúmeros projetos de lei que ma, defen~end? a ~ecessldade de res~~lto ao E~tatu-

t 't C A ara d D P tado to, que ate hOJe nao aprovamos -, Vitimas maiores
raml am na am e e u s. di' d ' d d' ,. . esse processo co omza or, quenam, como e Irel-

Por ISSO, contamos com o engajamento de todos, to, exibir sua inconformidade com o que aconteceu e
Governo Federal e ~ongresso, pa~ er:contrarmos o segue acontecendo com seus povos e sua cultura. Os
quanto ~ntes um~ salda para essa sit~açao, re~upe~n- negros, escravos, que fizeram viável esse processo
do, assl~, ~ confiança de todos no Sistema Financeiro colonizador e, depois, civilizatório, tinham que expor
de: .~ablta~o.e retoma~d? o trabal~o .~e comba!e. ao aos olhos de todos a revolta pela carência de pers-
?efl~lt ~abltaclon~1 braSileiro, que Significa, em ultl~~ pectivas que enfrentam em nossa sociedade hoje. E
Instancla, o atendlme~to da demanda e do so.nho basl- os sem-terra teriam de dizer que ali estavam festejan-
co da nossa populaçao de ter sua casa própna. do, sem razão aparente, 500 anos de latifúndio.

S!. Presidente, peço. a V. Ex!! que autorize a di- Foram proibidos. Como para o Governo e uns
vulgaça? do meu pron~nclamento no programa A Voz poucos áulicos palacianos só poderia haver festa,
do BraSIl. aplausos e discursos oníricos, nisto que, distantes de

Muito obrigado. nossa realidade, foram todos proibidos de acrescen-
O SR. RÉGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem tar aos salgadinhos dos coquetéis o sabor amargo de

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. sua pimenta enraivecida.
Deputados, queremos expressar nossa discordân- Há, é certo, um somatório de erros; o Governo,
cia quanto à posição daqueles que insistem em que no entanto, sendo o protagonista maior. Essas enti-
nada temos a comemorar nestes 500 anos da desco- dades representativas de todas as minorias naciona-
berta do Brasil. Temos, sim. Para um país periférico, is deveriam, antes de organizar apenas um protesto,
hoje, e colonizado por mais de três séculos, pode- reunir índios em algumas tribos, negros nos quilom-
mos nos orgulhar de exibir para o mundo os resulta- bos ainda restantes, os sem-terra e os excluídos de
dos de um processo civilizatório dos mais comple- toda sorte e, com eles, discutir a realidade nacional
xos, mas nem por isso menos digno de comemora- do ponto de vista de cada agrupamento representati-
ção. Neste País livre, demos início a um longo roteiro vo; e comemorar não a data em si, mas a conquista
de colonização interna, o que realizamos por nós de uma democracia que lhes permite exibir suas dis-
mesmos. Daí nossa unidade, daí um só idioma e daí, cordâncias e, com elas, suas carências e exigências.
ainda, essa amálgama racial que reflete, de alguma É uma luta muito mais ampla. Todos, sejam qua-
forma, o sincretismo religioso que é uma das nossas is forem suas tendências, precisam entender que o
grandes conquistas. que se tem de salvar, e de pronto, é o País, antes que

Mas não era disso que queríamos cuidar. É que esse Governo pífio, mas cheio de empáfia, o faça de
ainda temos como que diante dos olhos as cenas de- todo inviável. Assim, negros, índios, sem-terras, ex-
gradantes a que assistimos em Porto Seguro, com as clurdos e humilhados de todo tipo têm de ter em men-
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te que não são, um a um, uma luta à parte, mas, sim, Infelizmente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
parte da luta do povo para a festa do povo, a grande tados, só existe, por enquanto, pouco mais de 10% da
festa que poderemos, um dia, festejar de braços da- construção da ferrovia Norte-Sul plenamente execu-
dos, na grande ciranda da cidadania. tada. Esse fato é o pQncipal inibidor da expansão de

Muito obrigado. uma área riqufssima, a área dos cerrados, com mais
OSR. COSTA FERREIRA (PFL _ MA. Sem re- de 1,5 milhã~ de quilômetros qua~rados, ,mas que se

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- desenvolve ainda de fo~~~ precária pel~ Ina~equado
tados, a região Centro-Oeste do Brasil é uma das re- e caro transporte rodovrarlo que serve a regrao.
giões mais bem aquinhoadas pela natureza e extre- As condições favoráveis do solo do cerrado,
mamente propfcia ao desenvolvimento de inúmeras como a fertilidade, topografia, hidrologia, energia elé-
atividades, destacando-se a agricultura, a mineração trica, valor econômico e outras, podem - e devem -
e a exploração silvopastoril. atrair agricultores de todas as regiões do Pafs com o

Não existe, neste Brasil, regiões continuamente objetivo_de buscar, no B~asil Central, altern~tivas de
geladas ou de neve abundante, amplos e tórridos de- expansao agrfcola. O baixo custo da produçao, com-
sertos, terremotos devastadores, furacões ou vul- pa~do com o pr~ço d~ terra no Sul e no Sudeste do
cões. Não, não temos nada disso. O que temos, Srs. PaiS, torna esse Investl~ento extrema~ente atraente
Parlamentares, é a nossa estonteante e fantástica e rentável do ponto de vista empresarial.
Amazônia, a água abundante, um clima agradável du- Enquanto a ferrovia Norte-Sul não estiver com-
rante todo o ano, um litoral com mais de 8 mil quilôme- pletamente construfda até a ponta sul do projeto, ou
tros de praias, imensas riquezas minerais à nossa seja, não atingir Senador Canedo, o Centro-Oeste
disposição e o nosso solo, com a maior área agricultá- não estará ligado aos grandes portos do Espfrito San-
vel do mundo. to, de São Paulo e do Rio de Janeiro, nem ao Atlântico

O pleno desenvolvimento de todas as nossas Norte.
potencialidades, entretanto, depende da melhoria da É fundamental, portanto, que Governo se empe-
infra-estrütura de transporte. Neste contexto, desta- nhe e empresas privadas busquem mecanismos or-
camos a importância de concluir a construção da fer- çamentários e financeiros para acelerar a construção
rovia Norte-Sul para permitir a interligação entre as dessa valiosfssima linha ferroviária e, assim, permitir
regiões Norte e Centro-Oeste e integrar os diversos o escoamento de toda a produção agropecuária,
modos de transporte existentes. como soja, arroz, milho, madeira, carvão e carne, e os

A Ferrovia Norte-Sul começou, em 1987, a ser pr~dutos minerais, como calcário, fosfato, granito e
construfda a partir de Açailândia, no Maranhão, e o marmore.
projeto pretende cortar o cerrado setentrional, entre Muito obrigado, Sr. Presidente.
os Rios Araguaia e Tocantins, até a cidade de Sena- A SRA. LUCI CHOINACKI (PT - SC. Sem
dor Canedo, muito próximo a Goiânia, unindo, assim, revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
o sistema ferroviário nacional. Deputados, quero denunciardesta tribuna que, no dia

No seu extremo norte, encontra-se com a Estra- 22 de abril, Fernando Henrique Cardoso decidiu reto-
da de Ferro Carajás, permitindo o acesso ao porto de mar as medidas da ditadura militar por ele denuncia-
Madeira, em São Luís. No sul, ela interligará três ou- da anos atrás e pela qual foi perseguido.
tras importantes ferrovias, a Centro-Atlântica, a Ban- Tudo começou com a festa dos quinhentos anos
deirantes e a Sul Atlântico, totalizando mais de 17 mil do descobrimento do Brasil. O Presidente da Repúbli-
quilômetros de linhas. ca deixou o povo fora da festa: para os amigos do rei,

Em 1989, foi inaugurado o primeiro trecho, entre festa; para o povo e para os fndios, os primeiros habi-
Açailândia e Imperatriz, com 107 quilômetros, e ini- tantes desta terra, polícia, repressão, violência e to-
ciadas as obras do segundo trecho, de 120 quilôme- das as formas de abuso que não poderiam mais exis-
tros, até Estreito, na divisa entre os Estados do Mara- tir em um pafs democrático com o nosso.
nhão e do Tocantins. A violência aumenta a cada dia em todo o País,

Por questões políticas e orçamentárias, a im- principalmente no Estado do Paraná, que se transfor-
plantação foi paralisada durante quase dez anos. mou em laboratório do crime, da violência e da tortu-
Esse segundo trecho foi concluído em outubro do ano ra, praticada há mais de um ano, pois o Governador
passado e será posto em operação comercial a partir Jaime Lerner, do PFL, tomou a decisão de punir e cri-
da safra de 2000. minalizar trabalhadores.



Ontem mesmo, na Comissão de Agricultura,
S. Ex'! veio com ,um pacote de menti ras e continuando
a incriminar o Movimento dos Sem Terra. Disse que
vai investigar tal e qual cooperativa e não sei mais o
quê. Esse Ministro não tem moral nem para abrir a
boca, afinal, ner;lhuma grande cooperativa deste País
envolvida em corrupção foi investigada. Pelo contrá
rio, o Governo repassou recurso e nenhum fazendeiro
denunciado pelos grandes jornais foi punido. Aliás,
nem o Sr. Ministro explicou até agora por que usou os
aviõezinhos da FAB. Essa é a moral de um Ministro de
uma Pasta tão importante.

Ao concluir este pronunciamento, devo chamar
a atenção do povo brasileiro para o fato de que esta
mos diante de tarefa fundamental: consolidar a demo
cracia no Brasil. A punição ao MST e a utilização da
Lei de Segurança Nacional é contra a democracia.
Fomos às ruas porque o povo brasileiro quer liberda
de de organização e de expressão a, ainda, recuperar
a cidadania.

Aliás, ter cidadania não é apenas votar, é ter co
mida, é ter trabalho, é ter o filho na escola, e não nas
ruas, passando fome. (Palmas.)

O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, minha presença na tribuna desta Casa é
para prestar uma justa e merecida homenagem ao Sr.
Ozires Silva, que está hoje assumindo efetivamente a
Presidência Executiva da Varig. É, da mesma forma,
nosso desejo cumprimentar, e já com saudade, o i1us-
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Ontem, 36 famflias foram despejadas e suas ca- tre empresário Fernando Pinto, que também dedicou
sas destruídas, depois de assentadas há quase qua- quatro de seus preciosos anos de vida por uma boa
torze anos; dezoito pessoas foram presas e nove tra- causa nas asas desta que é a maior empresa de
balhadores foram enquadrados na Lei de Segurança transporte aéreo da América Latina, quiçá também
Nacional. uma das maiores do mundo.

Pasmem, Srs. Deputados, Lei de Segurança Os Srs. Ozires Silva e Fernando Pinto são, na
Nacional para quem está trabalhando, produzindo co- verdade, duas .pessoas maravilhosas, magníficas,
mida, garantindo a seus filhos um pedaço de pão! competentes e talentosas, motivo de orgulho para to-

Esse é o Governo de truculência do Sr. Fernan- dos nós brasileiros - uma que pousa em meio a vôos
do Henrique Cardoso e que tem como testa-de-ferro o turbulentos, que hoje sacodem a rota do setor da avi-
Ministro Jungmann, o maior mentiroso que já existiu ação civil brasileira, mas com a consciência do dever
no Brasil à frente de uma Pasta do Executivo. S. Ex!J, cumprido, e a outra que começa agora a decolar rumo
quando apresenta os números da reforma agrária e o a novos horizontes, nas asas do desenvolvimento a
que está executando na agricultura, parece falar de que a Varig se propõe, conforme afirmou o próprio
a~gum lugar. fÓra do Brasil. Or~, esses números não Ozires Silva aos jornalistas, ainda ontem cedo, no ca-
sa0 do Brasil, porque, de fato, e uma fraude o progra- lor da escolha de seu nome para ocupar tão importan-
ma de reforma agrária. no Brasil ~ de política agrícola te cargo.

~:~~~~~~~~:o~ú~~~~~t~~~'U~~d~: ~:~::~;~~~~ Acredito ser desn~cessário,para ~odos nós d~s-
para que a mídia todo dia tenha o que divulgar sobre o ta Casa,. tecermos m~lores c~m?ntá~los a resP?lto
que esse mentiroso Ministro Jungmann anda fazendo. d~s qualidades pessoais e proflsslonal~ do Dr. O~lfe~

. Silva. Com certeza, ele deu uma grandiosa contribUi-
ção a este País, não apenas como cidadão, como
chefe de famflia, como brilhante executivo que é e
como Ministro de Infra-Estrutura do Governo Collor,
mas também presidindo duas gigantes empresas bra
sileiras como a Embraer e a Petrobras.

Na verdade, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, a mudança de comando na Varig acontece, re
pito, em um momento de muitas turbulências no setor.
Ainda ontem, dezenas de trabalhadores de empresas
aéreas estavam no aeroporto de Brasília fazendo
uma manifestação pública, de forma a chamar a aten
ção de nós parlamentares, de integrantes do Executi
vo e dos próprios usuários para a crise no setor da
aviação civil brasileira. Este mesmo grupo esteve
também nesta Casa trazendo uma proposta desespe
radora de criação de um fórum que envolva represen
tantes dos empresários, do Governo, dos trabalhado
res e dos usuários para exatamente encontrar uma
solução.

Agora mesmo, mais exatamente na semana
passada, a TAM e a Transbrasil se viram obrigadas a
implementar um acordo operacional de assentos
compartilhados nos vôos entre o Rio de Janeiro e São
Paulo e nas rotas do Norte, Nordeste e Sul do País. A
medida, em um momento difícil, como o que setor
atravessa agora, deve racionalizar as freqüências de
vôos, permitindo a cada uma das empresas aumentar
sua eficiência. Resumindo, o que a TAM e a Transbra
sil se propõem é continuarem pesquisando novas for
mas de integração em busca da redução de custos,
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com ganhos de produtividade e levando benefícios
aos passageiros.

Não é justo que uma empresa como a Transbra
sil desapareça dos céus brasileiros, depois de 45
anos de pioneirismo, de muitas lutas para crescer, até
ocupara posição honrosa que conquistou nessas lon
gas décadas. É triste vermos o drama do Sr. Wagner
Canhedo diante da crise por que passa a VASp, depo
is de tantos anos de bons serviços já prestados a esta
Nação, e agora se vendo obrigado a devolver aerona
ves e praticamente acabar com suas rotas internacio
nais.

Portanto, a crise que está no ar nos preocupa
bastante. Louvo, por isso mesmo, a iniciativa do Se
nado Federal, proposta ontem por diversos parlamen
tares daquela Casa, que visa criar, o mais rápido pos
sível, uma Comissão Especial para discutir a crise
das empresas de aviação comercial brasileiras.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a situa
ção chegou a tal ponto, conforme garantiu a Presi
dente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, Sra.
Graziella Baggio, que muitas das empresas nacionais
já estão evitando algumas rotas e deixando sem aten
dimento grandes regiões do País, comprometendo
assim a função da aviação comercial de integração
nacional que otransporte aéreo deveria proporcionar.
A Sra. Baggio garante que, a perdurar esse estado de
coisas, as empresas aéreas quebrarão antes mesmo
da criação da Agência Nacional de Aviação Civil
(ANAC), prevista para acontecer só daqui a um ano. O
que seria lamentável!

Por isso mesmo, hoje, o consenso sugere que
cada setor envolvido dê sua parcela de contribuição
para o barateamento das passagens aéreas, permi
tindo, com isso, reduzir seus preços, visto que apenas
2% da população brasileira podem utilizar o avião
como meio de transporte.

Ainda ontem, o Dr. Ozires Silva não escondia
sua tristeza com a possibilidade, embora ainda remo
ta, de ver uma empresa como a VASP ameaçada. De
fato, é muito duro, porque a crise da aviação civil bra
sileira só vai servir para criar mais problemas de de
semprego, de falta de oportunidades ede desacelera
ção do crescimento da economia.

Por isso, esta Casa não deixará que a pane nas
turbinas do setor da aviação perdure a ponto de haver
um desastre aéreo sobre a consciência nacional.

Muito obrigado.
O SR. ALMIR SÁ (PPB - RR. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, a Amazônia tem sido notícia em todo o País. O
assunto tem sido reserva legal. A Medida Provisória

nE 1.956-48, que tem como Relator o Deputado Moa
cir Micheletto, procura engessar o desenvolvimento
da região. Aquele dispositivo legal estabelece a obri
gatoriedade de 80% para reserva legal nas áreas de
mata e 50% nas áreas de cerrado.

A grande polêmica é o parecer do Relator, que
propõe a obrigatoriedade de 50% para áreas de mata
e 20% para áreas de cerrado.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o que se
vê sobre o assunto - por meio da imprensa - é um to
tal desconhecimento da realidade da Amazônia.

Quero manifestar aqui meu total apoio ao ilustre
Deputado Moacir Micheletto, homem sério, digno e
um dos mais competentes deputados desta Casa,
que, por meio de um trabalho sério, traçou uma situa
ção ideal para a conciliação da produção com a pre
servação ambiental. Na proposta do Relator, o zonea
mento econômico-ecológico é que definirá o verdade
iro percentual de preservação, definindo o perfil de
cada área, sendo ela de aptidão agrícola ou de pre
servação ambiental.

É importante também registrar nesta Casa a mo
ção de apoio, aprovada no dia de ontem, pela Assem
bléia Legislativa de Roraima, ao Relator, pela sensibili
dade e conhecimento dessa importante causa amazô
nica, que é a questão da terra e sua preservação.

Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ve
nho manifestar minha preocupação com a aprovação
da matéria como querem o Governo e as ONG. Como
ficará a situação social de 188.800 famílias assenta
das nos 790 assentamentos do Incra na Amazônia? A
maioria desses lotes é de trinta a sessenta hectares.
Portanto, com a preservação de 80% dessas áreas,
de acordo com minha opinião, essas propriedades fi
carão completamente inviabilizadas, sob a ótica da
falta de assistência, saúde, educação, distância de
centros de consumo (não há produção em escala). E,
finalmente, com suas áreas reduzidas, ocorrerá o de
sestrmulo e o conseqüente abandono da terra, ocasi
onando um grave problema social na região. Essas fa
mílias retornarão às suas regiões de origem eengros
sarão as fileiras dos sem-terra, tumultuando ainda
mais a questão da reforma agrária.

A Amazônia não pode ser abandonada. Não se
pode legislar sobre a região sem se estudar todas as
conseqüências sociais.

O Governo não pode legislar por meio de medi
das provisórias, sob pressões internacionais.

É preciso tranqüilidade e muita reflexão para tra
tar das questões amazônicas. Deve-se encontrar o
modelo ideal para a preservação do meio ambiente, a



Esse pensamento da sociedade foi instituciona
lizado a partir de uma visão elitista determinada pelo
poder. Foi usando esses óculos que os índios, os ne
gros e os sem-terra foram sempre excluídos. É a pos
tura da repressão de todos aqueles que não aceitam
o status quo, o sistema, o Governo opressor.

A questão do doente mental cala mais fundo
porque sua Juta por um espaço de cidadania não é tão
explícita como a dos movimentos organizados. De
imediato, ele já vive confinado em cárceres. Para mui
ta gente, ele não tem domínio da razão.

Seguíssemos tal argumento e deveríamos con
finar todos aqueles que "não têm o domínio da razão".
Entenda-se "domínio da razão" como a capacidade
de trabalhar e produzir. Os mendigos, por exemplo,
deveriam ir para a cadeia. Na verdade, se for assim,
todas as pessoas com algum tipo de doença devem ir
para a prisão! Nem é preciso estar doente. Basta ter
uma visão não-mercantilista. No final do século XIX,
Henri Thoreau afirmou que se um homem passeia em
uma floresta e admirà sua beleza é tachado de louco,
mas se ele derruba afloresta e ganha um bom dinhei
ro com isso é chamado de desenvolvimentista e rece
berá elogios da sociedade.

Ofato éque há um preconceito contra a loucura.
As pessoas temem o louco eo confinam em cárceres,
manicômios, principalmente porque acreditam serca
paz de atos de violência. Mas é sabido que a. violência
não é característica da doença mental - os doentes
mentais são tão violentos quanto qualquerpessoa co
mum. Aliás, quantos casos não conhecemos de "pes
soas comuns", que, depois se descobre que oculta
mente praticam atos desumanos, crimes e assassina
tos? Torturadores, que ainda hoje atuam em delegaci
as, são "pessoas comuns" - freqOentam supermerca
dos, igrejas, levam as crianças ao parque.

O que asociedade precisa é saberconvivercom
a diferença. E a diferença é uma pessoa, um ser hu
mano, que está doente. Na situação de doente, corno
acontece com todo mundo, ela precisa de afeto, aten
ção, carinho, e não de confinamento em cárcere,
como se fosse um animal do qual todos devessem
manterdistância. Como todo ser humano, no mrnimo,
ela deve sertratada como tal. No entanto, oque existe
hoje é muito pouco e não atenda às necessidades do
Pars e muito menos as do meu Estado, a Bahia. OSis
tema Único de Saúde (SUS) deve aparelhar-se para
atender o doen~ mental.
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partir da realidade de cada região da Amazônia, obe- para a sociedade de consumo, que não trabalha
decidas suas peculiaridades. (mesmo estando doente), não gera renda, será exclu-

Finalmente, quero manifestar apoio ao parecer ído.
do Relator e conclamar todos a analisar a Amazônia
sem paixão, mas de acordo com sua realidade.

Era o que tinha a dizer.
Grato.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo

a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Walter Pi
nheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, dia 18 de maio comemo
ra-se nacionalmente o Dia da Luta Antimanicomial. É
quando tentamos quebrar a barreira erguida pela so
ciedade, excluindo do convívio e da cidadania aque
les que são diferentes, porque têm percepções dife
rentes do mundo, porque sentem o mundo diferente,
porque são doentes mentais. E, por serem doentes
mentais, loucos, a sociedade trata-os como seres ab
jetos, restolhos da espécie humana, devendo, portan
to, ser trancafiados longe de tudo e de todos.

Ao longo da história da humanidade, o doente
mental teve vários tipos de tratamento. Houve uma
época em que sociedades trataram-nos como filhos
bem-aventurados da divindade, com dons de profe
cia, e por isso foram alvo de regalias. Mas, no geral,
foram tratados como seres da pior espécie. A Idade
Média foi pródiga em queimar doentes mentais. O na
zismo, defensor de uma raça pura, também os tratou
de forma a mais cruel possível.

Mesmo com o avanço da Medicina, da Psiquia
tria eda Psicologia, em muitos países otratamento da
doença mental é feito em moldes não muito diferentes
dos tempos antigos. É como se não tivessem existido
Sigmund Freud, W. Reich, Carl Gustav Jung ou Nise
da Silveira, só para citar alguns.

No Brasil não é diferente. Ainda hoje o tratamen
to cruel ocorre em muitas unidades de saúde. O cár
cere, o manicômio, faz parte do cotidiano.

São muitas as razões para a sociedade discrimi
nar. Uma das primeiras é sua dificuldade em aceitar o
diferente. O doente mental, o louco, o lunático, o de
sequilibrado, vive em outra lógica, tem outras sensibi
lidades, e não consegue relacionar-se da forma tradi
cional com os "normais". A sociedade, infelizmente,
fez com o estímulo a pasteurização. Aquele que pen
sa diferente, age diferente, sente diferente é discrimi
nado e excluído. Aquele que não consome Co
ca-Cola, Sílvio Santos, Faustão, a música da moda
será tratado como ser inferior. Aquele que não produz
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Finalmente, gostaria de solidarizar-me com o O Governo tem-se mantido fechado ao diálogo,
Movimento dos Usuários dos Serviços de Saúde recusando-se reiteradamente a r~ceber o Sindicato
Mental (MOUSM/BA) e com o Núcleo de Estudos Nacional. Tal postura não combina com um Estado de-
para Superação dos -Manicômios (NESM/BA) pelo mocrático, além de não contribuir para a solução do
trabalho que desenvolvem. Amanhã, às 9h, as entida- impasse criado. Não ha~endo disposições do Governo
des realizam seminário sobre o tema "Loucuran

, na para o diálogo, não resta à categoria outro caminho.
UFBA, e, às 16h, sessão na Câmara de Vereadores Somente a paralisação. Assim, após vários pe-
de Salvador. Estamos juntos na luta pelo tratamento didos de audiência ao Ministro da Fazenda, Pedro
com dignidade ao doente mental. Ele tem direito à Ii- Sampaio Malan, e ao Secretário da Receita Federal,
berdade, à dignidade e a ser tratado e ouvido como Everardo Maciel, os AFRF decidiram enviar represen-
pessoa humana, com direitos civis, políticos e sociais tantes de todo o País a Brasília para, na data de hoje,
como qualquer cidadão. realizar um ato público em frente ao Ministério da Fa-

Sr. Presidente, registro também a paralisação zenda, a partir das 10h da manhã. A intenção é viabili-
dos trabalhadores do Fisco, que estão em greve, zar a abertura de canal de negociação acerca dos
acampados em frente ao Ministério da Fazenda, soli- pleitos da categoria.
citando audiência para discussão da pauta de reivin- Solicitamos a V. Ex@ manifestar-se em plenário
dicações. A campanha desses trabalhadores desen- favoravelmente ao diálogo e interceder junto ao Sr.
volve-se no Brasil inteiro. Ministro, pessoalmente ou por telefone, para que este

A propósito, recebi correspondência do Sindica- nos receba.
to Nacional dos Auditores-Fiscais d~ Recei!a Feder~1 Atenciosamente _ Paulo Gil Hõlck Introini
- UNAFISCO SINDICAL -, com pedido de Intermedl- P 'd t' ,

- d'A' M' . t d I:: d f' resl en e.açao para au lencla com o InIS ro a .azen a a Im ,
de discutir a pauta de reivindicação da categoria. O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
Peço a V. Ex!!, Sr. Presidente, que a mesma seja inse- a palavra ao Sr. Oscar Andrade
rida nos Anais da Casa. O SR. OSCAR ANDRADE (PFL - RO. Sem revi-

Obrigado. são do orador.) - Sr. Presidente, entendo que o Regi-
CORRESPONDÊNCIA A QUE SE mento e~iste. ,:ara ser cumprido. Chega-se cedo,

REFERE O ORADOR: faz-se a I~SCrlçao, mas, durante e~sa uma hora que
estou aquI, a todo momento alguem pede a palavra

Excelentrssimo Senhor Deputado Walter Pinheiro, para dar como lido seu discurso. Acho que isso deve-
Os Auditores-Fiscais da Receita Federal estão ria ser feito ao final, respeitando-se o tempo de quem

mobilizados desde 16-3-2000 contra uma série de está inscrito. Vou ter meu tempo diminuído, e precisa-
medidas que, se não forem combatidas, levarão ao ria ler o discurso inteiro. Infelizmente é assim.
enfraquecimento da Secretaria da Receita Federal, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho a
causando en~r,:"e 'prej~ízo à população e ao Esta~? honra de comparecer mais uma vez a este plenário
A p~uta de relvlndl.caçoes, aprovada em Assemblela para dar conhecimento a meus Pares de que foi insta-
NaCional, é a seguinte: lada, na tarde de ontem, no Plenário nº 2 do Senado

1 - critérios e garantias especiais para a demis- Federal, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
são por insuficiência de desempenho, de acordo com destinada a apurar o crescente número de roubo de
o artigo 247 da Constit~!çã,o Fe_deral; cargãs em todo oferritório nacional, da qual tive-o pra-

2 - regime estatutário, conforme a Lei n!! 8.112190; zer de ter sido escolhido Relator. Coube, ainda, ao
3 - reposição das perdas inflacionárias acumu- Senador Roméu Tuma a Presidência da Comissão e

ladas desde janeiro/1995; ao Deputado Mário Negromonte a Vice-Presidência.
4 - paridade entre ativos e aposentados; Não tenho dúvida, Sr. Presidente, de que essa
5 - contra a redução da remuneração inicial da CPI será de relevada importância para o_País, pois

carreira; terá o objetivo de contribuir para a diminuição do alto
6 - contra o desmonte da Secretaria da Receita índice de roubo de cargas e, posteriormente, criar um

Federal. mecanismo capaz de coibir a atuação de quadrilhas
Têm sido feitas paralisações semanais desde especializadas em furtar ou roubar cargas em todo o

21-3-2000, estando o movimento, atualmente, em território nacional, o que vem causando enormes pre-
sua 9!! semana. Inicialmente, as paralisações dura- juízos, até mesmo de vidas humanas, disseminando
vam 24h, avançando, nas últimas semanas para 72h. a insegurança e o medo.
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Sr. Presidente, é importante ressaltar que a his- o crime. Nós vemos, muitas vezes, que por boa fé, por
t6ria do transporte brasileiro é composta de atos de complacência ou, outras vezes, por conivência, agen-
pioneirismo e bravura, de pessoas que desbravaram tes da economia formal compram produtos sem co-
nosso imenso Brasil e possibilitaram a circulação de nhecer a procedência.
bens e de pessoas por todos os recantos do território Cremos que esta CPMI irá focar não só o roubo
nacional. de cargas, mas um momento de busca de verdades,

O cenário que se destaca hoje nesse setor é a como acpnteceu na CPI do Narcotráfico. E pode-'
escala dos prejuízos causados pelos roubos de car- remos chegar à conclusão de que uma parte da so-
gas. Só para ilustrar as conseqüências, informo que ciedade.estimula o crescimento desses crimes.
no ano de 1992 as perdas atingiram a cifra de 11 mi- O que parece uma simples comercialização de
Ihões de dólares, saltando para 43,5 milhões em 1993 cigarro na rua, na verdade é a ponta de uma ação cri-
e para 109,4 milhões em 1996. No ano passado, os minosa, que pode ter causado a morte de um traba-
dados ofjciais apontavam para uma perda de 206 mi- Ihador ou a falência de um empresário.
Ihões, ou seja, um crescimento meteórico de 1.773% Falo de cigarro porque esse é o segundo produ-
em sete anos. Estimativas não-oficiais ~alculam o to mais roubado nas estradas brasileiras, perdendo
prejuízo decorrente de roubo de cargas em mais de· apenas para os produtos alimentícios. Em 1999, fo-
300 milhões de reais, em 1999. ram registradas 280 ocorrências envolvendo o furto

Sr. Presidente, em todo o Brasil foram quase 5 de cigarros em caminhões.
mil ocorrências no ano passado. Isso representa, apro- Os produtos eletroeletrônicos ocupam o quarto
ximadamente, uma ocorrência a cada duas horas! lugar na preferência dos ladrões de cargas, mas onde

Estatísticas dos sindicatos das empresas trans- será vendido, por exemplo, um lote de 300 televiso-
portadoras, das polícias rodoviárias estaduais e das res? Certamente que não estarão ~endo vendidos
seguradoras revelam que aproximadamente 80% dos nas calçadas...
roubos de cargas estão concentrados nos Estados de Segundo estudo feito pela Companhia de Segu-
São Paulo e Rio de Janeiro. Há, no ent~n!o, uma t~n- ros Pamcary, os números das principais ocorrências
dência de ampliação do raio de atuação das quadri- por segmento em 1999, foram os seguintes:
lhas no Rio Grande do Sul, Minas Gerais (Triângulo 1) Alime~tos 23,67%
Mineiro), Goiás e Paraná.·S6 em São Paulo, segundo. o

I,· 'l't d t d . t 'd' t 2) Cigarros 16,57 Yoa po ICla mil ar o es a .0, eXls em mais e vln e qua- _, o
drilhas de ladrões de c~rgas. 3) Con~ecçoes e Tecidos ::..: 13,79~o

Estudos realizados pela Federação de Trans- 4) EqUl~amentos eletroeletronlcos 8,64~
portes de Cargas de São Paulo revelaram que em ~) Medlcament~s : 5,69%
1999 as ocorrências de roubo de caminhões e depó- E claro que os Investidores do roubo de cargas
sitos de empresas de transportes em São Paulo cres- só existem porque há agentes inescrupulosos na eco-
ceram mais de 30% em relação ao ano passado. nomia, que não só compram as mercadorias furtadas

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esses como até encomendam determinados produtos.
são os fatos que a Comissão vai apurar, e creio que Sr. Presidente, não podemos mais ser toleran-
os senhores concordam comigo que temos de chegar tes com ações como essas. Precisamos ir fundo nas
à raiz do problema. Temos de desvendar quem são os investigações. Temos muito trabalho pela frent~, mas
financiadores dos roubos de cargas, aqueles que não tenho certeza de que conseguiremos identificar os fi-
encontram dificuldades em vender as mercadorias nanciadores desses crimes. Foi essa certeza que me
roubadas, mais conhecidos como receptadores. fez encabeçar o requ.erJ~ento que criou essa impor-

Pelo estudo das ocorrências registradas, esses tante CPI. '-
criminosos mantêm quadrilhas em vários pontos do Temos recebido apoio da Confederação Nacio-
Pars e utilizam estratégias sofisticadas que, por ve- nal do Transporte - CNT - e dos presidentes de sindi-
zes, dão a entender que furtam determinada merca- catos e federações da área de transporte, que estão
doria a pedido de algum "cliente". Sim, porque estão prontos para colaborar com os trabalhos da CPMI.
sendo roubadas cargas contendo matérias-primas Eles são os maiores interessados no sucesso do nos-
para a indústria. Onde será que esses ladrões repas- so trabalho. Eles sentem na carne os resultados des-
sam o produto desses furtos? sas ações criminosas.

Sr. Presidente, estamos assistindo a uma tole- Era o que tinha a dizer.
rância cada vez maior de agentes da sociedade com Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Esta Pre- clamação. Fecharam 130 postos, dos 184 municípios
sidência presta um esclarecimento ao Deputado do estado.
Oscar Andrade. O Pequeno Expediente vai até as A qualidade dos serviços decai a cada momen-
15h. Nós já deveríamos tê-lo encerrado, para dar iní- to. Em alguns municípios, faltou energia por dois dias.
cio ao Grande Expediente. Mas, como sempre, demo- Desde a década de 50 isso não acontecia no estado.
craticamente, temos dado oportunidade aos deputa- Desde que a inglesa Ceará Light Company foi privati-
dos para encaminharem como lidos seus pronuncia- zada, após intervenção federal no Governo Vargas,
mentos. isso não acontecia no Ceará.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo Agora temos essa espanhola-chilena, ligada ao
a palavra ao Deputado Sérgio Novais. grupo Iberdrola e ao Chilectra. Ganharam a conces-

O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE. Sem são, em um processo de privatização desastrosa-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. mente encaminhado pelo Governador Tasso Jereis-
Deputados, voltamos a esta tribuna para registrar fato sati, e agora estamos a pagar esse preço altíssimo.
grave que se renovou no Ceará no último final de se· Não só os postos de saúde e hospitais, mas também
mana. os postos de abastecimento d'água, enfim, todos os

A Companhia de Eletricidade do Ceará foi priva- que dependem direta ou indiretamente de energia
tizada há pouco mais de dois anos, precisamente em elétrica estão a sofrer com esse caos no abasteci-
abril de 1998. De lá para cá, já houve dezessete mor- mento de energia.
tes de trabalhadores da empresa: três por suicídio, Estamos apresentando essa PFC no intuito de
em função da situação tensa causada pelo PDV, uma ' promover, brevemente, ao longo de seis meses a um
ameaça que paira sobre a cabeça dos funcionários ano, uma investigação precisa dessa companhia e
da empresa; e quatorze por acidente de trabalho - a dar resposta à sociedade sobre tudo o que está acon-
última tendo ocorrido no último dia 13 -, caracterizan- tecendo.
do o total descaso com que a Coelce vem tratando os OSR.IÉDIO ROSA (Bloco/PMDB - RJ. Pronun-
trabalhadores. A CoeIce terceiriza serviços, e notem cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
que, como toda companhia elétrica, ela não presta Deputados, o setor de transporte ferroviário é dos
um serviço qualquer-trabalha-se com uma voltagem que, neste País, têm tido maiores transformações
que vai de 220 a 13.800 volts. As empresas locadoras objetivando à modernidade. E o grande passo dado
de mão-de-obra não dão a mínima condição de segu- nessa direção parece ter sido decorrência do Plano
rança a seus empregados, por isso a ocorrência de Nacional de Desestatização.
seguidas mortes. Entre os objetivos desse plano para o setor fer-

Sr. Presidente, informo à Casa que estamos en- roviário eram previstos os seguintes: desonerar o
caminhando à Mesa uma PFC - Proposta de Fiscali- Estado; melhorar a alocação de recursos; aumentar a
zação e Controle -, elaborada pelo Deputado Alexan- eficiência operacional; fomentar o desenvolvimento
dre Cardoso, para fazer uma fiscalização na Coelce. do mercado de transportes; e melhorar a qualidade
Na Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior, dos serviços.
fui designado Relator da matéria. Essa companhia Se examinarmos a situação do setor ferroviário
energética, assim como as outras, é uma concessão no País hoje, veremos que a transferência das malhas
federal. Portanto, investigar seus trabalhos é compe- da RFFSA, a partir de 1996, para a iniciativa privada
tência da Câmara dos Deputados. Vamos fazê-lo. já apresenta seus resultados positivos, atendendo

Tentaram criar uma CPI no Ceará, mas a Asses- aos principais objetivos do Programa Nacional de De-
soria Jurídica da Assembléia alegou que não era sestatização. Com efeito, as principais metas anuais
competência daquela Casa investigar uma concessio- estabelecidas nos contratos de concessão das ma-
nária federal. Em virtude disso estamos apresentan- lhas, que se referiam ao aumento da produção e à
do esta PFC. O relatório foi apresentado hoje, mas melhoria da segurança com redução de acidentes, já
houve pedido de vista. Portanto, haverá ainda uma estão sendo cumpridas, e até mesmo superadas.
outra sessão para que se vote o texto. Acredito que O sistema ferroviário nacional totaliza 29.706
com isso faremos uma análise profunda de todo o quilômetros, concentrando-se pelas regiões Sul, Su-
processo de privatizações que ocorre no Ceará. deste e Nordeste, atendendo a parte do Centro-Oeste

No que se refere ao setor de energia, fecharam e Norte do País. A divisão desse sistema em sete ma-
postos, e, quando falta energia, às' vezes é necessá- lhas regionais, com características diferentes, não
rio percorrer até quarenta quilômetros para fazer a re- mostra, evidentemente, resultados uniformes em
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seus desempenhos, mas no conjunto esses resulta- Diante de semelhante situação pode-se consta-
dos são mais do que satisfatórios. tar que esse é um momento muito propício para a rea-

Observa-se que, após as concessões, as em- Iização de investimentos no transporte ferroviário de
presas têm apresentado, por um lado, crescimentos passageiros.
ponderáveis em termos de produção de transporte e, A garantia de maior segurança, aliada à possibi-
poroutro lado, no que tange à segurança operacional, Iidade de um deslo~amento satisfatório, ponto a pon~

decréscimos no número de acidentes. to, servindo a moitas locâlidades do País, certamente
O crescimento da produtividade deve-se possi- transferiria grande parte da clientela do transporte ro-

velmente, em parte, à utilização de novas tecnologias doviário para o ferroviário, principalmente porque com
no sistema de transporte, bem como à redução do o transporte ferroviário pode-se baratear o custo da
quadro funcional das empresas. Tudo isso tem levado passagem.
a um ligeiro aumento do nível de satisfação de seus Tome-se como exemplo os deslocamentos diári-
usuários com relação aos serviços prestados. os realizados em direção às grandes cidades brasilei-

Todos ~sses resultados nas ferrovias refe- ras, feitos em transporte coletivo por via férrea. A de-
rem-se exclusivamente ao transporte de cargas. De manda por esse tipo de transporte supera a ofertaI
qualquer forma, o que vemos é que o País acha-se, A melhoria dessa oferta não representaria in-
principalmente em suas regiões mais ocupadas, in- vestimentos tão vultosos, já que a infra-estrutura en-
terligado por uma infra-estrutura ferroviária expressi- contra-se disponível. Os maiores custos seriam com
va e capaz de suprir parte de suas necessidades de o aparelhamento dos vagões e com a operacionaliza-
transporte de carga. ção do sistema.

Aí vem a pergunta: por que essa infra-estrutura Com a utilização de tecnologias adequadas te-
não pode ser utilizada também para o transporte de ríamos um sistema que responderia perfeitamente às
passageiros? nossas necessidades de deslocamento e proporcio-

Se tomarmos o exemplo de países desenvolvi- naria maior c~nforto,ao us~ári?, a exemplo do que
dos, veremos quão avançado é o transporte de pas- ocorre ~m mUitos palses, pnnclpalme~~e da Europa.
sageiros por via férrea. Os seus sistemas de transpor- Basta Citar, entre eles, a França e a Italla.
te ferroviário de passageiros estão, a cada dia, sendo Nosso modal rodoviário de transporte, apesar
modernizados. Por que essa não pode ser uma reali- de apresentar muitas vantagens, estrangula-se dian-
dade brasileira? te dos custos de manutenção de rodovias, dos con-

Um País com dimensões continentais como o gestionamentos de tráfego, do número de acidentes.
nosso maiores razões teria para desenvolver o trans- Assim, não se pode levar esse modelo ao extremo,
porte inter-regional de passageiros por linha férrea. sob pe~a' de c?mp~~meter a eficiência ,dos tr~nspo~-
As malhas ferroviárias existentes já cobrem expres- teso MUitos palses la compree~d~ram ISSO e Investl-
siva parte do território. Os deslocamentos in- ram no seu tran~porte ferrovIano, tanto de cargas
ter-regionais de passageiros poderiam tornar-se como de passageiros.
muito menos onerosos do que os realizados por meio Um País com a rede urbana expressiva como a
rodoviário, tanto em termos de custo de transporte, nossa, caracterizada, principalmente nas regiões Su-
como em termos de manutenção da infra-estrutura deste e Sul, pela presença de grandes metrópoles em
utilizada. interação, entre as quais verifica-se movimentos pen-

A questão da segurança do transporte não dulares diários de pessoa~, ~ão pode pres~indi.r do
deve, por sua vez, ser desconsiderada. Em geral, po- modal de ~ransporte ferrovláno de passageiros Inte-
demos observar que são muito mais comuns os aci- rurbano e Interestadual.
dentes em rodC?vias que em ferrovias. Contribui para Concluímos que o Brasil precisa dar um passo
isso o estado em que se encontram as rodovias brasi- decisivo com relação ao setor ferroviário. Precisa re-
leiras, sem manutenção adequada, pelos altos custos cuperar seu atraso com relação ao transporte ferro-
que isso representa e para o que não há recursos go- viário de passageiros, o qual muitos países desenvol-
vernamentais. Tal fato é responsável por inúmeros vidos conseguiram explorar com eficiência e eficácia,
acidentes com vítimas fatais e prejuízos materiais mediante utilização de tecnologias avançadas e me-
consideráveis. São milhares de vítimas anualmente, e nores custos.
as condições de nossas rodovias continuam na mes- Isso, no presente momento, não está fora do
ma, sem quaisquer melhorias. nosso alcance. As condições atuais, com a melhoria
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da operacionalização do transporte ferroviário de car- cam sem receber os benefícios oriundos do projeto. É
ga8, nos são favoráveis. claro que essa minoria, que precisa ser punida com ri-

O desenvolvimento do transporte ferroviário de gor, não tira o brilho do excelente programa do Fun-
passageiros no País passa agora a ser, pois, uma def, hoje reconhecido como o grande fator para a me-
questão política, um objetivo que deve contar com Ihoria da educação em todo o País.
todo nosso apoio. No início do nosso comentário citamos Duque

Muito obrigado. de Caxias como um dos bons exemplos do êxito des-
O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS (Bloco/PTB _ ES. se projeto porque lá temos, ~em_ falsa ~od~stia" u~

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e gestor cap~z e honesto na dlreçao ~o dl~helro publl-
Srs. Deputados, estou dando entrada, nesta Casa, em co: o.Prefeito trabalhador José Camllo ZltO dos San-
um projeto de lei que concede isenção nas passagens tos Filho. .
de ônibus urbanos em todas as cidades brasileiras Lá em Duque de Caxias, e com certeza em cen-
mediante apresentação de qualquer documentaçã~ tena~ de outras.cidades bra~i1eiras, o Fundef tem pro-
oficial para idosos com mais de 65 anos de idade. porclonado mUitos benefícIos, como, por exemplo,

justifico este projeto, Sr"" e Srs. Deputados, por. ôni?us.próprio para tr~nsportar as crianças das áreas
que, mesmo a Constituição Federal garantindo a gra- mais distantes, que nao contam com o transporte re-
tuidade, em algumas cidades é exigida a carteira de guiar. . ,
identidade do idoso para controlar o número de usuá- Em Du~~e. de Caxias) c~mo t~m~em em cen.te-
rios e estabelecer o valor da tarifa de todas as empre- na~ de mun~C1~los, esse proJe~o vltonoso, que visa
sas que prestam serviços de transporte. aprlm~rar p~lnclpalme~te o ensl~o fundamental, tem

Diante de todas essas dificuldades, esse projeto oferecido umfo~mes e livros gratUitos para os alunos e
vai garantir, por lei, aos idosos usufruírem gratuita- melhores saláriOS aos professores. .
mente dos transportes urbanos. Acrescente-se também o aumento considerável

Assim solicito apoio aos nobres Deputados de. novas salas de aulas, a ampli,:ção das escola.s já
'- d . t di' eXistentes, bem como a construçao de novas unlda-

para aprovaç~o esse ~r?Je o e el. . des escolares. É sobre esse ponto de construção de
. ~r. Presidente, so.lIclto a V. Ex!! ~ue ~ste discurso novos grupos que anunciamos, com muita satisfação,

seja divulgado nos meios de comumcaçao da Casa. a inauguração, ocorrida em Duque de Caxias, no Bairro
Muito obrigado. Parque Comercial, de mais uma escola, que recebeu
OSR. DR. HELENO (Bloco/PSDB - RJ. Pronun- o nome de Escola Vilmar Bastos Furtado, mas que o

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"" e Srs. povo caxiense, consagrando a administração do Pre-
Deputados, ao voltar a esta tribuna,..gostaria de des- feito Zito, colocou o nome popular de Zitão, pelo tama·
tacar que o Fundef, projeto mais ambicioso e moder- nho e importância da nova unidade. São dez salas de
no já existente no País, criado pelo Presidente Fer- aulas, mais salas de informática e leitura, um comple-
nando Henrique Cardoso e executado pelo incansá- to ginásio coberto para prática..de esportes e salas de
vel Ministro da Educação, Paulo Renato, tem encon- direção. A capacidade da escola alcança o número in-
trado o maior apoio das prefeituras espalhadas por vejável de mil crianças matriculadas, todas para receber
esse imenso Brasil, inclusive da minha querida cida- o curso fundamental completo.
de de Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro. O Prefeito Zito já anunciou mais três Zitões. O

As verbas federais, transferidas para os municí- primeiro, localizado no Bairro Jardim Anhangá, tercei-
pios com o objetivo de serem aplicadas no aumento ro Distrito do Município, estando já em fase de início
de salas de aulas e no pagamento de melhores salári- de funcionamento, aguardando tão-somente a data
os ao mestres, proporcionam nova vida à tarefa de para sua inauguração oficial. Mais dois estão em fase
educar e traz também maior responsabilidade para de construção, localizados em Pilar, segundo Distrito,
aqueles que lidam com o dinheiro público. e Xerém, quarto Distrito, respectivamente.

Lamentavelmente nem tudo são flores. Alguns Ao divulgarmos essas inaugurações queremos
prefeitos, gestores da administração dos recursos fe- deixar registrado o êxito do projeto pioneiro de forma
derais, não estão devidamente preparados para essa inteligente, qual seja, executar esse programa que só
tarefa e o de que se toma conhecimento são os desvi- deve merecer aplausos de nós, brasileiros.
os desses recursos, em uma total irresponsabilidade O Fundef, que se dedica à alfabetização, à am-
e falta de sensibilidade com as crianças, que, em últi- pliação do curso fundamental e a oferecer melhoria
ma análise, são as maiores prejudicadas porque fi- nos salários dos mestres, tem recebido apoio de to-
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dos. Afinal, a educaç~o é um dos pilares que precisa Se não tomarmos uma atitude rápida e eficiente,
estar sempre fortalecido para que possamos erradi- em menos de dez anos teremos instalado um caos
car totalmente o analfabetismo de nossa Nação. completo. Especialmente nas regiões metropolitanas

Era o que tinha a dizer. não é possível identificar, ao menos, os responsáveis
Obrigado. pela fiscalização e controle do fornecimento de água

O SR. AIRTON DIPP (PDT _ RS. Pronuncia o e tratamento de esgoto.
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S.... e Srs. Depu- Faltam financiamentos ea legislação é insuficiente.
tados, tenho recebido muitas solicitações de familia- Encontramo-nos diante de um conflito. Enquan-
res de jovens que foram beneficiados pelo Programa to o Palácio do Planalto aponta para a privatização
de Crédito Educativo Federal, e que, após formados, co~o forma de atrair investimentos, as empresas es-
estão tendo grandes dificuldades para posicionar-se tatals, as autarquias e os Governos Municipais e
no mercado de trabalho. Estaduais acreditam que esse não é o único e tam-

Esta dificuldade do desempregg que também é pouco o melhor caminho.
vivenciada por parte significativa da sociedade brasi- A privatização pode trazer-nos conseqüências
leira, aliada à dificuldade de negociar com os repre- desastrosas. Vale lembrar que nesse processo não é
sentantes da Caixa Econômica Federal, tem empur- possível estabelecer concorrência. Não há espaço ff-
rado parte significativa daquelas pessoas beneficia- sico que justifique a implantação de mais de um siste-
das pelo Creduc à inadimplência. ma de água e esgoto, inviabilizando a instalação de

Percebendo a necessidade de se encaminhar concorrentes. E a lógica do capital exige retorno fi-
solução para o problema, encaminhei indicação ao nanceiro ~ curto pr~o, ,o q~e representa~ia total de-
Exmo. Sr. Ministro da Educação, sugerindo modifica- samparo a~ p.op~l~çoes ~als c:arentes, cUJo consumo
ções nos contratos do Creduc, permitindo que os con- também nao Justifica os Investimentos.
tratantes formados e desempregados tenham redu- Devemos estar atentos para as principais justifi-
ção do preço das prestações do seu financiamento, cativas que fazem urgente o melhoramento e a im-
para 35% do salário mínimo por um período de até plantação de um sistema eficaz e satisfatório. Sem
dois anos. saneamento básico, acredito ser muito evidente a to-

Essa indicação propõe tranqüilizar as famnias e dos,que a população fic~ ~uito mais prop!nsa e vul-
apontar um caminho para tirar da situação de inadim- n~ravel às do~nças endemlcas, e em fU~~o do cres-
plência parte significativa de jovens que estão forma- cl~ento de tais doenças, o~ gastos multlplrcam-se. O
dos e desempregados. numero de morte entre cflanças aumenta em uma

Muito obrigado. : proporção gigantes~a. Pas~a"!10s a viver em constan
te estado de calamidade publica.

. O S~. SE~AFIM VENZON (P~T - SC. Pronun- Todos sabemos que o investimento em sanea-
cla o segUinte discurso.) - S.r. Pre.sldente, S.... e Srs. mento significa economia em saúde pública ou em
Deputados, o que me traz. hOJe à tribuna é ~Igo vergo- medicina curativa, em uma proporção bastante razoá-
nhoso para um P~ís em vias de desenvolvlme~to: Ve: vel: 1 dólar de investimento corresponde a 5 dólares
nho falar a respeito de tema que passa pelo direito a de economia
dignidade e, sobretudo, pelo respeito que o Estado ,',
deve ter com seus cidadãos Dal meu questionamento. Por que o Conselho

" ,. Monetário Nacional decidiu cortar os recursos prove-
. a,uero falar sobre o saneame~t~ publico ~o Bra- nientes do FGTS que, por lei, deveriam financiar o sa-

SI\. O sistema de saneame~to ,brasileiro está vivendo neamento básico e a infra-estrutura urbana?
um caos. Para se ter uma IdéIa do que vem aconte- . .
cendo, apresento os seguintes números: o abasteci- Duas cOisas tornam-se mUito claras:
mento de água é inadequado para 24% da população 1- Precisa~?s de uma nova.l~gislação, que pos-
brasileira, ou seja, 36 milhões de pessoas não rece- sa ordenar e definir as responsabilidades do setor; e
bem água de forma satisfatória em suas residências, 2 - Viabilizar um planejamento que assegure o
sendo que 12 milhões estão concentradas nos cen- abastecimento de água e a coleta de esgoto a 100%
tros urbanos; 17 milhões de pessoas não possuem da população urbana e rural sem recorrer à privatiza-
banheiro instalado em suas casas. Dessas, 4oío fazem ção dos serviços.
parte da população urbana. Vinte e oito por cento da Devemos fazer isso de tal maneira que se defina
população brasileira estão sem coleta de lixo adequa- de uma vez por todas que saneamento básico não é
da e 40% vivem sem um sistema de esgoto sanitário. apenas a simples distribuição de água potável, coleta
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e tratamento do esgoto. Ao contrário, deve ficar esta- as dez piores BR do Brasil, com as quatro piores ro-
belecida a preocupação com ações de desenvolvi- dovias, caminhando para cinco. Ou seja, metade dos
mento urbano, coleta de águas pluviais em ruas cal- piores trechos de rodovias federais deste País está
çadas e por meio de tubulação subterrânea e, ainda, localizada no Estado do Piauí. Isso é visível quando
campanhas de combate a epidemias, desnutrição e se sai do Piauí por péssimas estradas em direção ao
noções de higiene, além da proteção das fontes de Ceará. Ali encontramos melhores rodovias. E quando
água, tratamento do lixo e a nova relação com o habi- saímos em direção a Pernambuco, ou mesmo ao Ma-
tat, aproximando-se de um conceito mais ambiental ranhão, Bahia e Tocantins, também encontramos
de saneamento, viabilizando uma coordenação cen- boas rodovias.
tralizada e integral. Precisamos de dinheiro para a BR-135, especial-

Muito obrigado. mente para um trecho que liga Barreiras, na Bahia,
O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pronuncia até as cidades de Cristalândia e Corrente, em direção

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr8S e Srs. a Bom Jesus, no Piauí; para a BR-343, especialmente
Deputados, registro com muita satisfação nosso in- para o trecho ligando a Estaca Zero, na BR-316, até a
tegral apoio à manifestação realizada na cidade de cidade de Floriano, divisa com o Maranhão; para a
Paulistana, no Piauí, organizada pela Igreja Católica, BR-316, no trecho que liga Teresina e Picos; e ainda
por meio da Pastoral da Juventude, pelo Sindicato para a BR-343, em direção a Pamàíba e ao Estado do
dos Trabalhadores Rurais dos Municípios de Paulista- Ceará; para a Transamazônica, especialmente para o
na, Acauã e Queimada Nova, e por lideranças de tan- trecho que liga os Municípios de Floriano e Oeiras,
tos outros municípios daquele região, em protesto em direção a Picos. Nessa região encontramos estra-
contra a vergonhosa situação da BR-407. das esburacadas e que precisam de um tratamento

A BR-407 é uma rodovia federal que liga Picos, urgente.
uma das regiões em que temos entroncamento com a Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, defendo
Transamazônica, com a BR-316 e com tantas outras desde o primeiro dia de mandato nesta Casa a im-
rodovias. Esta BR liga o Piauí ao Norte e ao Nordeste plantação de um programa de conservação perma-
brasileiro, por intermédio da cidade de Petrolina, em di- nente das rodovias, em que o Governo repasse para
reção a Fortaleza, no Ceará, a Belém, no Pará, a São o Dner recurso suficiente, no valor de apenas R$3
Luís, no Maranhão, e a Teresina, Capital do Piauí. mil ou R$3,5 mil/mês por quilômetro de rodovia. No

Essa importante BR há vários anos não recebe meu Estado, que tem algo em torno de 2.300 quilô-
sequer recursos para operações tapa-buraco. Em metros de rodovias federais, seriam aplicados apro-
1997, tivemos ali uma forte manifestação com a pre- ximadamente R$7 milhões/ano, que seriam suficien-
sença de Parlamentares Estaduais e de lideranças tes para manutenção, de maneira permanente, de
municipais de toda a região. Logo em seguida, tive- todas as rodovias. Ou seja, à medida que se tem um
mos audiência com o Presidente da República, quan- problema, ele é resolvido imediatamente, evitando a
do foram prometidos recursos para a BR-407, o que deterioração daquela estrad~. O contrário disso é
não aconteceu. que as estradas se acabam e tem que ter uma re-

Agora, mesmo com' o acordo assinado com o construção, o que custa algo em torno de R$100 mil
Banco Mundial, prevendo liberação de cerca de R$40 o quilômetro.
milhões para reconstrução dessa BR, fica uma des- Essa idéia também pode ser aplicada ao Brasil
confiança da parte da sociedade pela morosidade inteiro, ao custo de aproximadamente R$300 mi-
nesse processo. Há quanto tempo aguarda-se o cum- Ihões/ano. Sei que há os interesses das empreitei-
primento dessa promessa? Por essa razão, estamos ras, mas é preciso enfrentar em sentido contrário
aqui apoiando esse movimento. esses interesses e garantir o que é melhor para a

No próximo dia 26, liderançasde várias comuni- sociedade.
dades estarão paralisando a BR-407, em protesto Eo que a sociedade deseja? Estradas bem con-
contra essa situação e, ao mesmo tempo, desejam servadas e sem buraco, porque o contrário disso leva
que, com isso, possam chamar a atenção da Nação a risco de acidentes, de assaltos, de problemas de sa·
brasileira para a triste realidade das rodovias federais úde que não são resolvidos pela lentidão das estra-
no Estado do Piauí. das, além do encarecimento dos produtos que che-

Assim como essa que liga a Petrolina, passando gam àquela região, como no Estado do Piauí.
por Paulistana, em direção a Picos, no Piauf, temos Quero, portanto, daqui manifestar nosso integral
uma situação em que nosso Estado conta hoje, entre apoio a essa luta do povo da região de Paulistana, de
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Picos, do povo do Piauf, e dizer que apresentamos à mento temos que estar atentos a todo momento para
bancada do Estado do Piauí proposta de realizarmos as respostas. Disseram, e isso vem lá dos palacianos,
audiência urgente com o Presidente da República, que haverá um reajuste "natural" no salário dos servi-
com a representação de lideranças do comércio, da dores onde o piso pulará para R$392,00. É risfvel,
indústria, da Assembléia Legislativa, dos prefeitos, pois o que ocorre hoje é que há trabalhadores no ser-
dos vereadores, do Govemo do Estado, dos trabalha- viço público brasileiro recebendo menos que os 151
dores, enfim, de maneira que possamos dizer ao Pre- reais. Com a passagem desses salários defasados
sidente que não é um problema de um partido ou de para o piso de fome aprovado e acrescentando a con-
alguém que venha a ser da oposição. Não. É um pro- quista de 160% da GAE tais provimentos pulam para
blema de interesse do Piaur. E é pelo Piauí, que está 392 reais. Ou seja é reajuste fantasma, virtual, irreal,
localizado no meio-norte brasileiro, por onde passam falso, na verdade é mais uma mentira, coisa de gover-
os transportes de cargas para o Norte e para o Nor- no fascista, coerente com os últimos fatos desses últi-
deste. De maneira que, ao mesmo tempo em que co- mos meses.
bramos o intermodal, ou seja, o transporte fluvial, e a Mas se querem falar de reajuste verdadeiro, de
conclusão do Porto de Luís Correia, pedimos urgên- aumento real, vamos falar da extensão do tal auxflio
cia e respeito ao povo do Piauf no tratamento e na li- moradia, aquele que só os juízes ganharam, para os
beração de recursos para nossas estradas. procuradores. Aí sim, nesse caso temos um aconte-

Sr. Presidente, deixo registrado o manifesto, cu- cimento real. Se quisermos falar de reajustes natura-
jas palavras fazemos nossas, intitulado "Reajuste is e automáticos reais, podemos falar quando há au-
Fantasma do Piso", assinado pelo piauiense Pedro mento no teto. Quando mexem com o teto, toda a eli-
Armengol de Souza, da Direção da Confederação te governamental, presidente, ministros, etc, se favo-
dos Trabalhadores no Serviço Público Federal - recem com o aumento de seus proventos. E olhe que
CONDSEF. esses não são os que vendem sua força de trabalho,

Manifestamos nosso integral apoio à luta dos ou não são, em sua maioria, aqueles que só tem a
servidores. força de trabalho para vender. Todos os problemas

Obrigado. desse país recaem sobre os trabalhadores, mas isso

MANIFESTO A QUE SE REFERE O vai acabar.
ORADOR: Inconformados com uma greve em ascensão

dos servidores. Com a capacidade que tivemos até
REAJUSTE FANTASMA DO PISO agora de mobilizar cerca de 50% servidores federais,

Mais uma do governo de mentiras. Ontem houve das diversas categorias e organizações nacionais de
a votação do salário mínimo de miséria de FHC. Mar- servidore~, ligas à CUT, em uma grande greve nacio-
caram posição, bateram o pé, e fecharam o ridículo nal, que crescerá na semana que vem, tínhamos que
valor de R$151 ,00. Voltamos a dizer, tal prática não é causar insatisfação no Governo. Mas um Poder Cen-
isolada e nem tem uma caracterização apenas eco- trai truculento, autoritário, que desrespeita e brinca
nômica. As classes dominantes, através da dobradi- com a legalidade, que é incoerente com suas próprias
nha FHC/FMI investem em um ataque frontal e gene- palavras, que é intransigente e não aceita negocia-
ralizado aos trabalhadores. Se hoje o maior impacto ções, não poderia responder a essa realidade aten-
dessa investida aparece em relação ao MST, aos Ser- dendo as reivindicações. Ao contrário, eles preferem
vidores e aos caminhoneiros, é porque são essas ca- reagir dizendo mentiras sobre as parcas misérias que
tegorias que estão em luta e em processo de radicali- permitem aos trabalhadores.
zação. Mas qualquer um pode enxergar que o vergo- Só avisamos: não duvidem de nossa capacida-
nhoso salário mfnimo do Brasil, imposto pelas elites de de luta, de mobilização e da nossa inteligência.
do Planalto Central, é um desrespeito a vida das pes- Nossa classe está dando respostas e com certeza
soas que somente possuem sua força de trabalho elas ampliarão. Reforçamos nossas bandeiras. Esta-
para vender e necessitam se submeter aos ridículos mos mobilizados por nosso reajuste real e não por re-
valores dominantes. ajustes fantasmas. Queremos nossos 64% de reajus-

Mas a questão não é apenas essa. Como se tes que temos direitos. E não cansaremos de dizer:
isso não bastasse, fizeram no dia de ontem (11-5) um Fora daqui com o FHC e o FMI.
conjunto de propagandas mentirosas que não pode- Brasflia, 12 de maio de 2000. - Pedro Armen-
mos deixar passar em branco. Depois da calúnia da gol de Souza, Direção da CONDSEF, Comando Na-
revista Veja aos companheiros do MST, nós do movi- cional de Greve.
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O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PSDB - RJ. Pro- de Previdência: a primeira, a Caprev, e a segunda, a
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Prevcampos. O questionamento que se faz é: por que
Srs. Deputados, em função das várias reclamações a a Prefeitura de Campos dissolveu a primeira constitu-
este Parlamentar, dirigidas por servidores municipais ição da Caixa de Previdência? Por suspeição de frau-
de Campos dos Goytacazes. Estado do Rio de Janei- des, por rombo nas contas da instituição. por inépcia
ro, estou pronunciando-me no sentido de efetuar pe- no trato da coisa pública?
dido de informações ao Governo Federal a respeito Essas respostas são devidas não só aos servi-
da situação de inadimplência da prefeitura da supraci- -dores da Prefeitura Municipal de Campos, como tam-
tada cidade em relação às obrigações com recolhi- bém a toda população de nossa cidade. Estamos en-
mento de parcelas do INSS - Instituto Nacional do caminhando requerimento de informações nesse
Seguro Social - e do FGTS - Fundo de Garantia do sentido para que possamos trazer à tona os esclareci-
Tempo de Serviço. mentos necessários para a real identificação da for-

A Prefeitura Municipal de Campos dos Goyta- ma como a Prefeitura de Campos está lidando com as
cazes é administrada pelo PDT há cerca de doze demandas pertinentes aos débitos com INSS, FGTS,
al)os e nesse período várias têm sido as denúncias a e mesmo a política de pagamento dos servidores ina-
mim encaminhadas, por servidores públicos da cida- tivos, que deveria se dar por folha própria da Caixa de
de, de que estaria ocorrendo inadimplência nos pa- Previdência, e não por transferência de recursos do
gamentos de débitos do INSS e do FGTS, principal- orçamento municipal.
mente para aquelas pessoas em processo de apo- Temos de dar um basta definitivo à política de-
sentadoria. Trata-se de uma grave denúncia que senfreada, dos últimos doze anos, de tratamento des-
deve ser apurada. qualificado, descuidado, da Prefeitura Municipal de

Segundo informações divulgadas pela própria Campos com os recursos públicos. Precisamos, e
Secretária Municipal de Administração. Cláudia Sal- nesse sentido não nos esquivaremos. de elaborar
gado, a Prefeitura de Campos teria começado a pagar contundentes requerimentos de informações. É preci-
apenas em novembro de 1999 os qüinqüênios e par- so que a Prefeitura Municipal de Campos entenda de
celas de FGTS àqueles servidores que optaram pelo uma vez que a massa de servidores municipais, casti-
regime jurídico único e aos que começaram a se apo- gada por uma política salarial injusta e ineficaz, mas-
sentar a partir, respectivamente, de 1991 e 1992. sacrada pela perda de direitos fundamentais, não

Segundo notícia veiculada em um jornal-da ci- pode ser vítima de despreparo administrativo que a
dade de Campos, no último dia 14 de maio, a prefeitu- penalize mais do que já vem ocorrendo.
ra estaria com projeçõ~s de pagar o FGTS devido até Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e
final de julho deste semestre aos servidores aposen- Srs. Deputados.
tados entre o período de 1992 e 1996. Gostaríamos O SR. BEN-HUR FERREIRA (PT - MS. Pronun-
de ressaltar que esse pedido de informação deve-se à cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
seriedade com a qual a referida matéria deve ser tra- Deputados, os contabilistas brasileiros comemoraram
tada, em função de seu vínculo com uma massa de no dia 25 de abril último o Dia do Contabilista. São
mais de 4 mil trabalhadores. mais de 350 mil em todo o País, atestando o vigor da

Não encontramos, por parte da Prefeitura de profissão contábil. Os preparativos para o XVI Con-
Campos, a seriedade afeta ao trato da matéria, e gos- gresso de Contabilidade, que será realizado em outu-
taríamos de incluir em nosso pedido de informações bro, na cidade de Goiânia, estão adiantados e o tema
requerimento de maiores dados a respeito da ques- escolhido é revelador das preocupações éticas que
tão, inclusive do processo de pagamento dos servido- orientam o exercício da profissão: "Profissão Contábil:
res inativos. Esses pagamentos deveriam ser provi- Fator de Proteção da Sociedade".
denciados por recursos próprios da Caixa de Previ- O fato é que os contabilistas têm razão quando
dência dos servidores da prefeitura. afirmam que o Brasil é ainda um país muito pouco au-

Caixa de Previdência essa, Sr. Presidente, que ditado. Ainda predomina entre nós uma cultura que
foi constituída no primeiro mandato do PDT frente à negligencia os controles internos, a apresentação re-
Prefeitura de Campos, posteriormente dissolvida no guiar de balanços para ser auditados.
terceiro e atual mandato desse grupo político, para Sem controle interno, os níveis elevados de
formulação de uma nova estruturação. competitividade encarregam-se de abreviar a sobre-

Os servidores municipais de 'Campos convive- vivência de muitas empresas. E os contabilistas, sin-
ram, em um dado momento, então, com duas Caixas tonizados com a hora presente e as exigências da ci·
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dadania, fazem perguntas perturbadoras: por que os Um folheto de propaganda da nova empresa di-
governantes, de um modo geral, evitam utilizar a zia: "Senhores comerciantes, fazei progredindo em
contabilidade para dar as informações solicitadas seus negócios e auxiliando o progresso de Tubarão.
por aqueles que contribuem para o seu custeio? Por Não esqueçam que a propaganda é a alma do negó-
que desobrigar as empresas de apresentar suas cio", No mesmo folheto acrescentava-se um recado
contas por meio da contabilidade? Qual seria a real importante que dizia: U~ota importante: A empresa
intenção desses representantes do Poder Público avisa aos seus distirlfosanunciantes que breve insta-
que se desviam da ferramenta mais importante que lará um novo aparelho de alta potência, o qual já fez a
um gestor poderia utilizar para dar transparência aos compra da firma Byington & Cia. de São Paulo".
seus atos? O contrato da firma, registrada na Junta Comer-

Como se pode ver, os contabilistas estão afina- c~al do Estado de Santa Catarin~ sob o. n!! 7.017, no
dos com as preocupações de transparência e verda- ~la.2~ de nove~bro de 19~,. ass~m. dechnav~ a co~s-
de, elevando sua profissão a um patamar único de tltUIÇ~O ~a socl~dade: Antonio Daclo d.e Farias, Dlre-
vigilãncia e cbntrole, com grande impacto no meio tor_Tecnlco; ~Iclde~ Sa~tos Nunes, D~retor Gerente;
social mais amplo Joao Orlandl Correa, Diretor Tesoureiro; Edgar Cu-

_ . ,. nha, Diretor Comercial; Edgar Lemos e Antônio Nu-
~ao poderíamos d~l~ar d~ reglst~ar, n~ssos emberg, Diretores Fiscais.

cumprimentos ao.s c_ontablh~t~s: Impres.cmdlvels n? Desse registro, em 30 de maio-cJe 1947, foi feito
c?ntrole e na ?v~haçao d~ eflcacla da açao dos adml- distrato _ fato que demostra como a aventura de "ta-
nJstradores publlcos e privados, zer rádio" na prática não era nada fácil.

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC, Pro- Já em 22 de março de 1948, porém, se constitui-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S.... e rá uma sociedade dentro dos moldes exigidos pelo
Srs. Deputados, é com grande satisfação que utilizo Serviço Radioelétrico do Departamento de Correios e
esta tribuna para ressaltar o aniversário da Rádio Telégrafos do Ministério de Viação e Obras Públicas, e
Tubá, localizada na cidade de Tubarão, Santa Catari- no dia 8 de maio de 1947 foi registrada sob o n!l7.456
na. São 53 anos de trabalho junto à comunidade tuba- na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina.
ronense, comemorados no último dia 8. A nova sociedade denominada Sociedade Rá-. ,

Relato agora a história da Rádio Tuóá: - dio Tubá Limitada, era constituída dos seguintes sóci-
A exemplo do que sucedeu em relação à instala- os: !,~tônio Dácio de Farias, João Orlandi Corrêa,

ção da Rádio Clube de Pernambuco e da Rádio Cor- Anton!o Nue~be!g, E~gar Cun~a.e ~dgar Le~os.
covado, primeiras rádios transmissoras a serem ins- ExerCiam a,dlreçao: ~~ao ~rl~ndl Cor~ea, como D~re-
taladas em nosso País - em Pernambuco e no Rio de tor ComerCiai; e AntOniO Daclo de Farias, como Dlre-
Janeiro, respectivamente -, em Tubarão, ao insta- tor Técnico., , , ".
lar-se a primeira emissora o empreendimento teve o A SOCiedade Radlo Tuba Limitada, pelo Proces-
sabor de aventura. ' so n!! 1.324, de 1947, obtinha licença para instalar

• , A' •• , uma estação radioelétrica particular, e no dia 23 de
. Em J~nelro de 1945, An~onl~ Da~lo ,de Farl~s, ra- outubro de 1947 o Diário Oficial da União, em sua

dlo~elegraflsta da Co~pa~hla Slderurglc~ ~aclonal, Seção I, pág. 13.683, publicava a Portaria nº 640, de
fazl.a contat? com a prlmelr~ casa especlallza~a em 26 de setembro de 1947, que autorizava a Sociedade
r~dlotelefonla em Buenos Arr~s, chamad~ Galllnhos, Rádio Tubá Limitada a instalar uma estação radiodifu-
vls~ndo .à compra de tr~nsmlssor para Instalar uma sora em Tubarão, com a potência de 100 watts.
r~oemlssora em Tubarao. Em nosso entender, foi neste dia 26 de setem-

As primeiras transmissões aconteceram com bro de 1947 que começou propriamente a vida da atu-
aparelho elaborado por esse mesmo senhor, em sua ai Rádio Tubá - o período anterior poderá ser denomi-
residência, à Rua Coronel Teixeira, por uma interes- nado de gestação.
sante coincidência histórica, exatamente em local A partir dessa data a Rádio Tubá viveu as peri-
que faz frente aos fundos dos prédios em que hoje es- pécias que todas as emissoras de rádio viveram: alte-
tão instalados os estúdios do Rádio Tubá. rações em seu quadro social, desentendimento entre

No dia 24 de novembro de 1946, senhores - sócios, precariedade de condições técnicas, falta de
dentre os quais o Sr. Antônio Dácio de Farias, único recursos econômicos, interferência de polfticos etc.
fundador ainda vivo - fundavam uma sociedade que A vida societária da Rádio Tubá pode assim re-
levava o n~rt:le de Empresa de Propaganda-Tubá. sumir-se: dos primeiros cinco sócios, já em 1948 - 8
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de maio -, retiraram-se João Orlandi Corrêa, Antônio S,e_e Srs. Deputados, realmente a Rádio Tubá é
Nuemberg e Edgar Cunha, permanecendo Antônio um dos grandes veículos de informação do Estado de
Dácio de Farias e Edgar Lemos, ficando como únicos Santa Catarina - por que não dizer do Brasil? Sua au-
sócios os Srs. Edgar Lemos e Annes Gualberto. Em diência elevada, na região sul de Santa Catarina -
fevereiro de 1957 a Diocese de Tubarão comprou as onde tenho minha base eleitoral, podendo assim falar
cotas de Annes Gualberto. Posteriormente, em se- com orgulho das qualidades da Rádio -, é o resultado
tembro de 1959, a mesma Diocese comprou também do excelente trabalho realizado por ela junto à comu-
as outras cotas restantes - 50% - da Sociedade Rá- nidade.-
dio Tubá Limitada. Parabéns à Rádio Tubá, aos seus administrado-

-Como tais cotas haviam sido atribuídas à Paró- res, aos jornalista, aos radialistas, aos vendedores,
quia da Catedral (50%) e à Diocese de Tubarão enfim, a todos os que colaboram, direta e indireta-
(50%), tal fato se constituía em irregularidades, pois mente, para a continuidade e a qualidade dos servi-
pessoas jurídicas não podem deter cotas de socieda- ç~ de transmissão e informação ao povo tubaronen-
des que mantêm emissora de rádio e televisão. Um s~e da região.
processo, en~aminhado. em, 19~6, foi ate~dido em Sr. Presidente, solicito que meu pronunciamen-
19?5,. regulanzan~o a Vida Jurídica da SOCiedade e to seja registrado nos Anais desta Casa,-a fim de que
atn.bUlndo a ~rop~ledade das c~tas ao~ Srs. Pad~e sirva de suplemento de pesquisa para os inúmeros
Ral~~ndo GUlzom, Manoel Sérgio da Silva CustódiO estudantes e estudiosos que a freqüentam, além de
e.Nevlo,Capeler. A~ual~ente~ ~s dete~to~es das,cotas solicitar sua divulgação nos órgãos de imprensa.
sao: Ral~undo.Gulzom, ~ntomo Damlam e Névlo Ca- Era o que tinha a dizer.
peler. Tais SÓCIOS, todaVia, apenas emprestam seu
nome e assumem a responsabilidade, pois a Diocese .0 SR. R~INE~ BARBOSA (PMD~ - TO. Pro-
de Tubarão é que realmente se constitui na proprietá- nuncla o segUinte discurso.) - Sr. PreSidente, S,e e
ria da Rádio Tubá. Srs. Deputados, ocupo a tribuna para prestar uma ho-

Atualmente está sendo encaminhado processo menagem muito especial, e que me emociona m~ito,

para transformação da sociedade limitada em fundação. a~ Sr. A~o~so Gonzale~ Vas~oncelos: um dos clda-
" ,. . daos mais Ilustres de minha Cidade, Mlracema do To-

~ob o aspecto tecn~co, a hlstóna ~a ~ád~o Tubá cantins e um dos primeiros moradores do Municí io.
podena ser contada assim: após a pnmelra hcença, ' . . p
em 26 de setembro de 1947, operou com a potência O PMDB do Tocantins dev: mUl!~ a esse nobre
de 100 watts até 2 de outubro de 1950, quando rece- homem. No~ tempos da repressao,pohtlca e do ce~ce-
beu licença para aumentar sua potência para 1.000 amento da hberda~e e.m nosso PaiS, o Sr. Afonso, Jun-
watts (um quilowatt) potência com a qual opera até tamente com seu Irmao, Nereu Vasconcelos, grande
hoje.' líder polrtic~, já fa.lecido',organizara":, o no~so partido,

Desde sua primeira licença a Rádio Tubá opera e~gendo, ~Iretórlo, registrando antlcandldat~s Apa~a
seus transmissores na freqüência de 730 quilohertz. nao perm~tlr que se apagasse a chama da reslstencla

A "d I' d h d democrática.tingi a pe as aguas a enc ente e 1974, res- , ., ,
taurou e remodelou totalmente seu sistema irradiante No ultimo dia 8 de maio o Sr. Afonso completou
_ torre e transmissores _, construindo uma casa de 91 anos de idade. E no próximo mês de junho, se for
operação em local seguro. da vontade de Deus, completará 65 anos de casado.

No momento, a Rádio Tubá adquiriu um novo Ao me~ amigo Af?nso Gonzalez.Vasconcelos
transmissor e remodelou seus estúdios situados à os meus efUSIVOS cumpnmentos, extensIvos a sua es-
rua Senador Gustavo Richard, nº 90, ~primorando posa, D. Sofia Vasconcelos, e a todos os familiares.
também seu sistema de condução de som (enlace: Muito obrigado.
estúdios-transmissores). O SR. ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO (PFL - PB.

Por pertencer à Diocese de Tubarão, a Rádio - Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~
sua organização empresarial - não visa a lucros e e Srs. Deputados, é com muito entusiasmo que retor-
procura fazer rádio de forma eclética, colocando-se no a esta Casa do Parlamento nacional, em decorrên-
inteiramente a serviço da comunidade, apoiando o cia dos quase 44 mil votos obtidos nas últimas elei-
trabalho de conscientização crítica realizado pela Di- ções no meu Estado, a Paraíba. Foram praticamente
ocese daquela cidade. Considerando as limitações 10 mil votos a mais do que obtive em relação às elei-
que o capitalismo permite, a Rád: ) Tubá procura ser ções de 1994, quando me elegi folgadamente Depu-
uma emissora de rádio a serviço do povo. tado Federal. Com o aumento da votação, que consi-



Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 18 2S227

dero aprovação dos paraibanos ao trabalho parla- Esse projeto de transposição para a Paraíba,
mentar por mim exercido, tive mais que comemorar o quando executado, vai atender a áreas consideradas
resultado. Se não assumi de primeira, são situações críticas, reconhecidamente secas, como o Cariri e o
previstas na legislação eleitoral, que fazem parte da Sertão, e vai levar tranqüilidade para grandes centros,
regra do jogo polrtico-partidário. Fiquei como primeiro como a minha querida cidade Campina Grande, além
suplente da quase totalidade da bancada paraibana. de beneficiar toda uma vasta área do Vale do Paraíba

Mas hoje, em rápidas palavras da tribuna desta em direção ao litoral do Estado.
Casa, tão freqüentada por mim na Legislatura passa- Pelas informações que me têm chegado, acom-
da, transmito a alegria de rever os amigos que aqui panhando sempre o Governador José Maranhão nas
continuam deputados, como o Presidente da Casa, o audiências com as autoridades deste País, sinto a fir-
elegante Deputado Michel Temer, o meu Líder, com- me disposição do Governo de tocar para a frente esse
bativo Deputado Inocêncio Oliveira, e os demais valo- projeto. O Governador da Paraíba esteve recente-
rosos companheiros de Parlamento e competentes mente nos Estados Unidos da América, na cidade de
funcionários deste Poder. Denver, no Colorado, acompanhando o Ministro da

Nesta minha primeira fala não posso deixar de Integração Nacional, Senador Fernando Bezerra, na
externar meus agradecimentos à solidariedade per- apresentação desse projeto de transposição para a
manente que recebi de amigos após o resultado das comunidade internacional. E sei que o próprio Presi-
eleições de 1998, como do Vice-Presidente da Repú- dente da República, Fernando Henrique Cardoso,
blica Marco Maciel; do meu partido, o PFL, na pessoa está apoiando o trabalho do Ministro para que a obra
do Presidente Regional Deputado Efraim Morais; do tão esperada por nós seja executada.
Governado~ ~a Parai?a Jo~é Ma~nhão, qu; me fez Quero, portanto, Sr. Presidente, externar ao
~eu Secretan~ de Artlculaçao aqUi ~m Braslha, onde País, por meio desta tribuna, minha confiança na exe-
tive a,oportunldade de ?onhecer mais de p~~o a pe~- cução do Projeto de Transposição de Águas do Rio
s?nahdade de u~ paraibano forte e de p~slçoes defl- São Francisco, na certeza de que Deus iluminará os
mdas; do~, prefeitos e veread?res pa~lbanos; dos homens públicos deste País para que não falte a soli-
meus famlhares, dos meus amigos, enfim, de tO?O o dariedade de todos em favor desse grande projeto.
po~o ?? meu .Estad~, que tem ac?~pa~h~do minha Muito obrigado.
traJetona política, agindo com espmto publico e sem- .
pre buscando fazer o bem. ,O S~. HUGO BIEHL (~PB - SC. Pronuncia o

O meu amigo Deputado Enivaldo Ribeiro pro- segUinte diSCUrso.) - Sr. PreSidente, sre e, ~rs. D~pu-
porciona-me este instante de alegria. Pediu licença da tados~ na semana qu~ pa~sou, em ~restlgladíssl~~
Câmara dos Deputados. Vai trabalhar sua eleição solenidade_- da qual, ~nfehzment~, nao pude ~artlcl-
para Prefeito de Campina Grande, buscando a vitória par, em razao de votaçoes de alto Interesse SOCial que
tão sonhada. Devo acompanhá-lo nessa caminhada. se processava":l nesta C~sa -.' tomou posse em Cha-
As pesquisas demonstram que o povo quer isso pecó o novo Reitor da Universidade do Oeste de San-

. _. ta Catarina, o sociólogo Santo Rossetto. Terceiro Rei-
. ~as, Sr. Presld~nte, nobres colegas, nao pode- tor da Unoesc Rossetto substitui o Prof. Luiz Carlos

na deixar ~e usar minha palavra para exter~ar uma Lückmann pa~ cumprir mandato de quatro anos.
preocupaçao que sempre tomou conta de mim, com _
relação à seca que assolou meu Estado durante al- . Co~ o salao de atos do CRC. lotado, R~~setto
guns anos. Seca essa que ultrapassou limites de áre- fOI aplaudido de ~é, após o pronunclamen~o o!lclal de
as que não eram de costume sofrer com a estiagem. poss~, no qual hlstonou o proc~sso de cnaçao e ~x-

Antes somente nos sertões paraibanos, como o Cariri pan~ao da Unoesc, seus desafiOS, seus compromls-
e Curimataú. Foram alguns anos de sofrimento. sos e suas metas para o futuro.

Graças a Deus, este ano o inverno tem sido mais Permitam-me relatar brevemente a recente his·
generoso. Tem chovido na quase totalidade da Paraí- tória dessa peculiar universidade multicampi. A Uno-
ba, oferecendo novas perspectivas de bem-estar para esc teve origem no processo de unificação das funda-
nosso povo. Mesmo assim, como a regra climática no ções isoladas de ensino superior que, desde a déca-
semi-árido nordestino é pela instabilidade, a transpo- da de 70, ofereciam ensino superior no grande oeste
sição das águas do rio São Francisco continua sendo catarinense: a Femarp de Videira, a Fuoc de Joaça-
a reivindicação número um dos paraibanos, pois não ba, a Fundeste de Chapecó, a Funesc de São Miguel
podemos prescindir da água para o consumo humano do Oeste e a Femai de Xanxerê, que hoje integram a
e demais necessidades. Unoesc, em plena condição de campi universitários.
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A idéia de uma universidade única para toda Santa Catarina. Desde 1975, quando ingressou na
essa vasta região do Estado foi concretizada em 1991 então Fundeste, sua história identifica-se com a enti-
mediante Parecer n2 587, de 6 novembro de 1991 , do dade, e sua trajetória foi de dedicação e afinco na
Conselho Federal de Educação, que autorizou o fun- construção e no engrandecimento da instituição.
cionamento da Unoesc. A princípio, sem estrutura física, sem recursos

Cinco anos depois, em 20 de dezembro de humanos qualificados, com biblioteca em precaríssi-
1995, o Parecer n2 263 do Conselho Estadual de Edu- mas condições, com nenhum curso reconhecido, sem
cação de Santa Catarina reconhecia a nova universi- condições, portanto, de diplomar os formandos, pôs
dade, e em 1996 o decreto presidencial de 14 de mãos à obra. Formalmente no cargo de assessor, na
agosto de 1996 credenciou-a definitivamente. prática tratava das questões executivas, em razão da

Desde sua autorização, a Unoesc teve dois rei- escassa presença do Diretor, que residia em Floria-
tores: o Prol. Aristides Cimadon, eleito por aclamação nópolis. Graças a essa atuação e presença, inscreveu
da Assembléia Geral em 21 de dezembro de 1991, seu nome entre os pioneiros do ensino superior do
cujo mandato expirou em 2 de maio de 1996. O Prof. oeste de Santa Catarina.
Luiz Carlos Lückmann, eleito por voto de toda a co- Em 1986, no contexto democraticamente vivido
munidade universitária em 12 de abril de 1996, confir- pelo País, em cujas lutas estava engajado, o sociólo-
mado e conduzido ao cargo pela Assembléia Geral e go liderou o processo para promo'(er as mudanças
pelo Conselho Universitário em 2 de maio de 1996, institucionais que iriam viabilizar a eleição direta para
passando o cargo ao sucessor, Prof. Santo Rossetto, diretor da Fundeste. Resultado: foi o primeiro diretor
eleito por ampla maioria de votos, em todos os seg- eleito pela comunidade universitária.
mentos da comunidade acadêmica, em 19 de abril de Crítico da concepção das instituições de ensino
2000, confirmado pela Assembléia Geral e pelo Con- superior isoladas, como era a Fundeste, introduziu de
selho Universitário da universidade em 27 de abril de forma pioneira o pensar universitário, que implica de-
2000. senvolver não somente o ensino, mas também a pes-

Como terceiro Reitor da Unoesc, o Prof. Santo quisa e a extensão. Para tanto, preocupou-se com a
Rossetto será o executivo máximo de uma universida- qualificação dos docentes para o exercício da pesqui-
de que, no curto espaço de tempo de nove anos, se sa e extensão e, institucionalmente, criou o Centro de
tornou, em dados quantitativos, a terceira do Estado, Organização da Memória Sócio-Cultural do Oeste de
uma das maiores do Sul do País e uma das médias Santa Catarina - CEOM, ainda hoje presente no cam-
universidades nacionais. pus de Chapecó. Além disso, preocupado com o de-

A Unoesc conta hoje com 37 cursos de gradua- senvolvimento social e regional integrado, criou as ex-
ção, 748 professores e 17.043 alunos. Sua área de tensões de São Miguel do Oeste e de Xanxerê, que
atuação direta abrange todo o grande oeste de Santa hoje se constituem em campi da Unoesc.
Catarina, que representa um terço de todo o território Em 1990, atento a uma oportunidade histórica,
estadual. juntamente com a Fuoc de Joaçaba e a Femarp de Vi-

Sobre essa extensão territorial mantém cinco deira, concebeu e participou do processo de criação
campi: Videira, Joaçaba, Xanxerê, Chapecó e São da Unoesc, sem sombra de dúvidas a maior conquis-
Miguel do Oeste, os quais, por sua vez, agregam as ta educacional, política e institucional do oeste de
seguintes cidades, com diferentes cursos de gradua- Santa Catarina. Uma vez criada, foi o primeiro
ção: Campos Novos, Fraiburgo, Arroio Trinta, lomerê, Pró-Reitor Geral de ensino.
Capinzal, São Domingos, Xaxim, São Lourenço do Na recém-encerrada gestão do Reitor Luiz Car-
Oeste, Maravilha e Itapiranga. los Lückmann, na qualidade de assessor da adminis-

O novo reitor da Universidade do Oeste de San- tração superior, coordenou com êxito a Comissão da
ta Catarina exercia a assessoria técnica da reitoria e Reforma do Estatuto da Unoesc, amplamente discuti-
era professor do campus Chapecó. Licenciado em Fi- do e aprovado por unanimidade pelo Conselho Uni-
losofia e Teologia pela Universidade Gregoriana de versitário. Coordenou também a elaboração do plane-
Roma, cursa doutorado em Ciências Pedagógicas jamento estratégico que define rumos, objetivos, me-
pelo Instituto de Ciências Pedagógicas de Cuba. tas e estratégias para os próximos dez anos.

Ingressou na Fundeste em 1976, da qual foi Di- Além-dos conhecimentos auferidos ao longo da
retor-Geral, de 1985 a 1990. Nesses 24 anos, partici- prática universitária, o Prof. Santo buscou sólida for-
pou de todos os estudos e projetos para expansão e mação teórica e transformou o processo de implanta-
desenvolvimento da educação superior no oeste de ção do ensino superior do oeste de Santa Catarina,
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que resultou na Unoesc, em tema de tese de seu dou- Para que o Brasil recupere a liderança no co-
torado. Graças à experiência e formação científica, si- mércio de produtos industrializados e agregue valor
tua-se entre os mais competentes intérpretes dessa às suas exportações, a Associação Brasileira das
grande universidade. Indústrias de Óleos Vegetais - ABIOVE sugeriu à Câ-

Nossos mais entusiásticos cumprimentos ao Re- mara de Comércio Exterior - CAMEX um plano estra-
itor Santo Rossetto, na certeza de que consolidará a tégico que, se implementado, poderia gerar acrésci-
universidade que os oestinos catarinenses desejam. mo de 900 milhões de dólares por ano às exportações

do complexo de soja, responsáveis, em 1999, pelo in-
O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB - gresso de 3,8 bilhões de dólares em divisas. De acor-

SP) Pronuncia o seguinte discurso.} - Sr. Presidente, do com as estimativas da ABIOVE, o Brasil exportará
Sf!! e Srs. Deputados, o Brasil, com toda a sua exten- 6,5 bilhões de dólares do complexo de soja, em 2003,
são continental, tem farta disponibilidade de solo em se acatado esse plano estratégico.
condições climáticas adequadas, desenvolvimento O plano propõe basicamente duas ações estra-
tecnológico, gestão empresarial nas áreas agrícola e tégicas. Uma delas refere-se à eliminação do ônus
industrial, para produção e exportação de soja. Nosso das contribuições sociais cumulativas, com o reajuste
País se tornou um tradicional fornecedor mundial do da alíquota do ressarcimento de PIS/COFINS para
produto e celeiro do mundo. _ compensar o aumento do COFINS, de 2% para 3%, e

Atualmente, no entanto, poucos notaram que a à inclusão das compras de matérias primas de coope-
Argentina nos passou ã perna. O Brasil foi deslocado rativas e pessoas físicas na base de cálculo do res-
do comércio mundial do farelo e do óleo de soja pelo sarcimento.
parceiro do Mercosul, que tomou a liderança do mer- Essa medida, Srs. Deputados, é da mais alta re-
cado e recebeu mais de um bilhão de dólares em re- levância para aliviar aCarga tributária sobre as expor-
cursos para aplicar na construção das fábricas mais tações de soja.
modernas e de maior capacidade no mundo, nos últi- A segunda ação aconteceria com o aumento de
mos três anos, enquanto por aqui os investimentos 90 para 360 dias no prazo de financiamento do
estagnaram. O nível de atividade industrial do com· PROEX à exportação de óleo de soja. Além disso,.a
plexo de soja caiu 4% no Brasil, nos últimos quatro indústria processadora pede qu~ o Governo volte a
anos, ao passo que a Argentina registrou acréscimo conceder crédito do Empréstimo do Governo Federal
de 71 %. _ EGF, que oferece linhas de financiamento para o

Como se explica Srs. Deputados, que aquela carregamento de estoque.
porção de terra meridional da América do Sul possa Além de retirar parte da pesada carga tributária
ter tal desempenho? Simples: o farelo e o óleo de soja da indústria de processamento de soja e harmonizar
brasileiros chegam a ser onerados em 11,54 dólares, a política tributária com a da Argentina, a ABIOVE re-
em comparação com os produtos argentinos. Isso comenda que o Governo Federal priorize investimen-
ocorre porque a Argentina adotou a política de cobrar tos em sistemas hidroviários, construa e melhore as
um imposto equivalente a 6,3 dólares por tonelada na interligações dos modais hidroferroviários e ofereça
expotação de matéria-prima - o grão de soja - e de- financiamentos aos operadores privados de transpor-
sonerar as vendas externas de produtos de maior va· te. Desta forma o setor poderia ficar menos depen-
lor agregado. No caso do óleo, o Governo chega a de· dente do modal rodoviário - cerca de 67% da carga
volver ao exportador, por um mecanismo chamado ainda é escoada pelas estradas - e ter custos de
"reintegro", de 1,4% a 6,8% sobre o valor FOB da ven- transporte interno semelhantes aos dos Estados Uni-
da Somada, a vantagem tributária chega a 7,36 dóla- dos e da Argentina.
res por tonelada. Outro pesado problema enfrentado pela indús-

O Brasil, por sua vez, não coloca nenhuma bar- tria de óleos vegetais é o protecionismo nos merca-
reira à exportação de grãos, e até facilitou as vendas dos compradores. O tema está sendo discutido pelas
internacionais ao desonerar a exportação de matéria entidades representativas das indústrias da União
prima do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Européia, dos Estados Unidos, do Canadá, do Brasil
Serviços - ICMS com a Lei Kandir. e da Argentina.

Os produtos industrializados, no entanto, conti- Esperamos, Sr. Presidente e nobres Depu-
nuam a ser taxados pelo ICMS interestadual e pela tados, que sejam eliminadas as barreiras tarifárias e
Taxa de Classificação, o que encarece a exportação que haja redução significativa de práticas que distor-
em 4,18 dólares por tonelada. 'cem o comércio de produtos oleaginosos. A ABIOVE,



Durante o discurso do Sr. Nelson Mar
quezelli, O Sr. Marçal Filho, § 29 do artigo
18, do Regimento Interno, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. The
mistocles Sampaio, § 251 do artigo 18 do Re
gimento Interno.

o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Paudemey Avelino.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, globalmente considerado, o proble
ma do combate à miséria e à pobreza neste País é de
tal magnitude e complexidade que não tem apresen
tado sinais expressivos de alteração positiva, apesar
dos anunciados e assim chamados programas socia
is compensatórios, concebidos e desenvolvidos em
determinadas áreas do Governo Federal.

No Congresso Nacional, há esforço para defini
ção de uma linha de enfrentamento da questão, medi
ante a criação de um fundo especialmente destinado
a cobrir financeiramer:'lte ações de vulto e dimensão
nacionais.

Já tive oportunidade de me manifestar, em li
nhas gerais, sobre o assunto, defendendo a tese de
que, obviamente, o que mais importa, a longo prazo, é
o combate às causas mais profundas das grandes de
sigualdades sociais, mediante ajustes na política ge
rai do Governo, especialmente na política econômica,
capazes de mudar o quadro insuportável de injustiça,
que se evidencia nos altos índices de pobreza da mai
oria da população brasileira e na ausência de trata
mento econômico diferenciado às regiões mais po
bres.

Outra posição que venho defendendo é a de
que o combate à pobreza e à miséria não deve ser li
mitado à instituição de um programa específico, mes
mo nacional, ou à ação de um determinado organis
mo governamental. Sem qualquer demérito para es
ses empreendimentos, geralmente comprometidos
em sua eficácia pelos contingenciamentos de recur-

/

sos, impõe-se adotar uma mudarí'ça de postura, im-
pregnando de preocupação social os mais diferentes
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qlie pressiona para que o acordo seja adotado pelos programas de governo, em todo_e qualquer Ministério
outr'os países em médio prazo, e o Ministério das Re- ou agência federal, estadual ou municipal.
lações Exteriores, que conduz o assunto pelos meios As ações em âmbito local, desde que apoiadas
diplomáticos, nos fazem crer que futuramente será financeiramente, com fluxos regulares de recursos,
~liminado um forte entrave às exportações brasilei- pelos Governos Federal e Estadual, são, a meu ver,
ras, para que o Brasil volte a ocupar a liderança do de alcance mais seguro, direto e positivo. É que o Mu-
mercado. nicípio é a base geopolítica do País. É nele que os fa-

Muito obrigado. tos acontecem, e quem melhor resolve os problemas
é, evidentemente, quem está mais próximo dos fatos.

Trago hoje a esta tribuna um exemplo edificante,
que estou testemunhando no Estado do Amazonas,
mais precisamente no Município de Envira.

Ali se desenvolve, com resultados surpreenden
tes, o Programa de Garantia de Renda Mínima, pro
porcionando substancial melhoria na qualidade de
vida das famflias mais carentes da comunidade, so
bretudo nas áreas da educação, da saúde e do
bem-estar social.

No ano de 1999, o programa beneficiou um total
de 1.443 famílias com renda familiar igualou inferior a
meio salário-mínimo. Nas escolas da zona rural e da
cidade, crianças de 7 a 14 anos também receberam o
benefício. Seja através de uma Unidade Móvel de Sa
úde, com dificuldades de navegar nos rios de difícil
acesso, seja encurtando caminhos com os tradiciona
is barcos "rabetas", os médicos do programa vão às
casas ribeirinhas, levando tratamento e consultas
médicas em geral. No interior da Unidade Móvel, o
serviço médico-odontológico atende à população ru
ral do Município.

Com a implantação do programa, foram criados
esforços para a prática de esportes e lazer das crian
ças e adolescentes do Município de Envira, inseridos
no Projeto Criança Feliz, ao mesmo tempo em que
casas pertencentes a instituições regionais são cedi
das para funcionar como salas de aula de reforço. No
âmbito da saúde familiar, médicos, odontólogos e en
fermeiros orientam as famílias a praticar a medicina
preventiva, sem negligenciar a curativa. Aos pacien
tes da zona rural é feita a distribuição gratuita de me
dicamentos.

No ano de 1999, foi altamente expressivo o índi
ce de aproveitamento escolar nas escolas estaduais
do Município de Envira, no que se refere ao ensino
fundamental. Nas quatro primeiras séries, houve
substancial melhoria, em comparação com os anos
anteriores: 62,3% de aprovados na 1ª série; 71,1 %,
na 2ª série; 74%, na 3ª série e 74%, na 4ª série.

Faço este registro porque considero muito bem
sucedida essa experiência de ação social e comunitá
ria desenvolvida na administração do Prefeito Rômulo
Mattos, através de um programa de características
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singelas, mas de relevância indiscutível na mudança de cocaína; uma camionete 020 vale 7 quilos e um
do quadro de dificuldades e carências de todo tipo automóvel vale de 2 a 4 quilos de cocaína.
numa microrregião do meu Estado, que estava a me- Intolerante, Sr. Presidente, esta impunidade,
recer realmente os benefícios que o Programa de Ga- que só serve de estímulo aos bandidos!
ranti~ de Renda Mínima lhe está, em boa hora, pro- A apuração desses crimes não é mais uma rei-
porclonando. vindicação apena~.do setor de transportes, mas de

o SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB - MS. toda a sociedade -civi( que assiste, assustada, ao
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs crescimento vertiginoso do número de roubo de car-
e Srs. Deputados, desejo manifestar o meu apoio à gas no Brasil, além da tragédia da morte dos motoris-
instalação, no Congresso Nacional, da CPI das Car- tas durante os assaltos.
gas Roubadas. Prova maior do anseio popular por essas apura-

Somente no ano passado, o número de roubos ções e punições é a recente pesquisa feita pela Con-
de cargas aumentou em 40%, acontecendo 4.200 federação Nacional dos Transportes - CNT, em par-
roubos, causando prejuízos estimados em mais de ceria com o Instituto Vox Populi, em que 72% dos
300 milhões de reais às transportadoras e outros va- 2.002 entrevistados em todo o País apoiaram a insta-
lores incalculáveis ao consumidor, já que o custo do lação de uma CPI para investigar os roubos de car-
frete está onerado em 20% em face dos crimes nas gas.
estradas, principalmente em alimentos, cigarros, pro- Que essa CPI, Sr. Presidente, se espelhe na
dutos têxteis, remédios e eletrodomésticos, alimen- CPI do Narcotráfico e traga benefícios a todos os bra-
tando o chamado Custo Brasil. sileiros, coibindo mais essa praga e punindo exem-

A empresa Pamcary, responsável por quase ~Iarmente os ladrões e os receptadores, que na maio-
60% de todos os seguros feitos no País contra roubo ria das vezes encomendam e contratam a carga a ser
de cargas, calcula que esse tipo de crime aumentou roubada. Chega de banditismo! A própria CPI do Nar-
93,6%, de 1994 a 1999; ou seja, quase dobrou em cotráfico, que funciona na Câmara dos Deputados, é
seis anos, chegando ao assustador número de 4.967 ~m~ .excel.ente refe~ência para essa nova ?PI, já que
ocorrências registradas em 1999, com os prejuízos IndicIou diversos reus confessos. Outra Importante
decorrentes dos roubos quase triplicando nos mes- fonte de colaborações é a também positiva CPI dos
mos seis anos - de 102 milhões de reais em 1994 Medicamentos, que reúne importantes indicações so-
para 374 milhões de reais no ano passad~. 'bre o roubo de remédios durante o seu transporte.

E ainda existem outros dados também graves Que a CPI do roubo de cargas ajude a mudar o
Sr. Presidente. ' 'quadro de que o crime compensa, já que raramente

. . _ se consegue desbaratar e prender uma quadrilha que
O Sm~~ato ~as Empresas de

A
C~rga de Sao atua nesse setor, e que se reverta essa vergonhosa e

Paulo e Reglao registrou 1.930 ocorrenclas de ro~~o danosa situação, tanto para os transportes quanto
de ca~gas n,aquele Estado, ?m 1999, em uma me~la para a sociedade em geral, que clama pela seguran-
superior a CinCO casos por d~ e a 160 casos por mes. ça nas estradas e pelo efetivo e produtivo combate ao
Isto apenas no Estado de Sao Paulo! crime organizado.

No Rio de Janeiro, o S~ndicato do Transporte de Já chega de termos de tolerar a ação dessas
Cargas - SINDICARGA registrou aumento de 4,48% quadrilhas organizadas que roubam o nosso povo e o
na incidência de roubos, de 1998 para 1999. nosso Paísl

Em Minas Gerais, a seguradora Pamcary identi- Muito obrigado.
ficou crescimento de 60% na incidência de roubo de O SR. LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB -
cargas, apenas nos últimos três anos. Um absurdo! GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Uma verdadeira afronta a quem produz e trabalha ho- Sr'! e Srs. Deputados, o Grande Oriente do Estado de
nestamente. Goiás, através do seu Conselho de Educação e Cul-

No Mato Grosso, na fronteira do Brasil com a tura, deliberou outorgar o troféu "O Pelicano" à escri-
Bolívia, a criminalidade e a impunidade não são dife- tora Augusta Faro Fleury de Melo e ao artista plástico

-rentes. Em 1999, foram registrados ali 132 roubos de Amaury Menezes. Esse prêmio é anualmente conferi-
carretas. Apenas o objetivo do roubo que é outro, já do pela prestigiosa instituição a personalidades do
que por lá não querem as mercadorias e sim os cami- mundo cultural de Goiás, constituindo importante
nhões, que na região valem muitos quilos de cocaína. evento, que assinala também o interesse da entidade
Até tabela de preço existe: uma carreta vale 40 quilos maçônica em ressaltar as atividades daqueles que



o SR. PRESIDENTE {Marçal Filho) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Rubens Bueno.

O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs.
Deputados, o estímulo à aviação agrícola nacional.é
imprescindível para elevarmos a produtividade rural,
de modo a torná-Ia internacionalmente, competitiva.
Sem investimentos em tecnologia não poderemos nos
firmar nem mesmo como exportadores de ma
térias-primas.

Os aviões de pequeno porte, sendo parte essen
cial, porém desprezada, da mecanização agrícola no
Brasil, são capazes de aumentar enormemente a pro
dutividade agropecuária, compensando largamente o
dinheiro nela investido. A aviação é uma importante fer
ramenta de trabalho, através da qual se aplicam produ
tos químicos e biológicos, líquidos ou sólidos: herbici
das, inseticidas, fungicidas, adubos, uréia.A semeadura
aérea é mais barata do que a semeadura térrea. Além
disso, os aviões são importantes aliados da saúde pú
blica, funcionando como agentes de controle de doen
ças endêmicas que atingem humanos, animais ou plan
tas. Isso sem falar no combate a incêndios florestais,
área em que o uso de aviões, apesar de indispensável,
é praticamente inexistente no Brasil.

A aviação agrícola é empregada entre nós prin
cipalmente em lavouras de arroz, trigo, soja, algodão,
milho, banana e cana-de-açúcar. Uma das aeronaves
mais utilizadas é nacional: a Ipanema, fabricada por
uma subsidiária da Embraer. Essa aeronave, com ca
pacidade de carga de até 900 litros, pode pulverizar
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muito contribuem para o realce das letras e das artes mente, a autora de liA Friagem" tem assento na cadei-
no panorama estadual, com reflexo em todo o País. ra que foi anteriormente ocupada por Altamiro de

A escritora Augusta Faro Fleury de Melo vem-se Moura Pacheco, ilustre varão de Goiás que ajudou
distinguindo em Goiás por uma produção literária do bastante na tarefa de localização do Distrito Federal
mais alto valor. Autora de livros infantis, muitos dos no Planalto Central, negociando c_om os fazendeiros
quais adotados em escolas públicas e particulares, da região a demarcação das terras de BrasrHa.
ela tem sido uma artífice prestimosa do ofício cultural Felicito os meus conterrâneos premiados pela
em meu EstadQ. Pedagoga, portadora·de diplomas Maçonaria de Goiás e da tribuna cumprimento o ilustre
universitários, mestra de freqüência constante na médico Hélio Moreira que, com rara eficiência e devo-
cátedra de diversos estabelecimentos de ensino em ção à instituição de que faz parte, preside o Conselho
Goiânia, ela se destaca como contista e romancista. de Educação e Cultura do Grande Oriente de Goiás.
Seu último livro, "A Friagem", mereceu elogiosas refe- Os agraciados deste ano com "O Pelicano" são figuras
rências da crítica nacional e está incluído entre os que, de fato, têm todos os títulos etodas as qualidades
mais vendidos no mercado editorial, sempre alvo de para justificar a premiação de que foram alvo.
justa e merecida opinião encomiástica dos nossos O t ó' d S L . Bitt
meios acadêmicos. uran a o '~CUrsO o r. '!'Z an-

.. , court, o Sr, Themlstocles SampaIO, §29 do
O artls~a plá~tl~o Amaury Menezes e pr~fessor art. 18 do Regimento Interno; deixa a cadai-

de reconhecido ment~, cons~grado pel~ notonedade ra da presidência, que é ocupada paIo Sr.
de sua obra no cenáno artístiCO de GOiás e autor de Marçal Filho § 29 do art. 18 do Regimento
um livro intitulado "Da Caverna ao Museu: Dicionário Interno.'
das Artes Plásticas em Goiás", editado sob o patrocí
nio da Fundação Cultural Pedro Ludovico. Trata-se de
um texto enriquecido de trezentas fotos, mais de cem
em cores, em estilo fluente direto e objetivo, muito
bem ajustado à modernidade de nosso tempo cultu
ral. Quis o artista, com a publicação do volume, home
nagear o 2502 aniversário da criação da Capitãnia de
Goiás, que contou com o respaldo oficial do Governo
do Estado.

Tanto Augusta Faro Fleury de Melo quanto Ama
ury Menezes são personalidades da maior projeção
n~ comunidade acadêmica de Goiás. São figuras de
saliente destaque, de extraordinário conceito na soci
edade, admirados, aplaudidos e respeitados por gre
gos e troianos, eis que, dedicados inteiramente ao
seu ofício, produzem visando ao intuito de preservare
consolidar a memória cultural do meu Estado. Por
isso mesmo, a homenagem que o Conselho de Edu
cação e Cultura do Grande Oriente de Goiás presta
agora a ambos, conferindo-lhes o prêmio "O Pelica
no", se reveste de importância, pois situa-os em lugar
de relevância no mundo das letras edas artes goianas.

A Maçonaria de Goiás tem acompanhado com
visível interesse as manifestações culturais do meu
Estado natal. De dois em dois anos, mediante criterio
sa escolha, atribui "O Pelicano" a figuras de saliência
na literatura e nas artes plásticas. Em 1998 esse prê
mio foi outorgado ao escritor José Mendonça Teles,
que hoje preside o Instituto Histórico e Geográfico de
Goiás, cronista de um dos jornais de Goiânia e, como
Augusta Faro Fleury de Melo, membro da Academia
Goiana ae-Letras. Nesse sodalício, eleita recente-
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aproximadamente 100 hectares por hora, ou mil prego, contribuindo decisivamente para que o País
hectares por dia, a um preço que varia de 7 a 26 reais consiga atingir a meta de aumento de 4% no PIB.
por hectare, de acordo com o tipo de trabalho. Sabemos que o Presidente do Banco Central,

No mundo, existem mais de 40 mil aeronaves Armínio Fraga, tem-se empenhado no sentido de di-
agrícolas. Os Estados Unidos, que têm um território namizar o Sistema Financeiro Imobiliário, como subs-
contfguo menor que o nosso, usam 6 mil aeronaves tituto do Sistema Financeiro de Habitação, este prati-
agrícolas, 9% das quais helicópteros. O Brasil, apesar camente quebrado; registrando um déficit de 25 bi-
de suas dimensões continerJtais, usa apenas mil ae- Ihões de reais.
ronaves, o que demonstra a subtilização dessa ferra- O problema na agilização do nõvo-8Ft é garantir
menta, cinqUenta anos após sua introdução nos nos- as duas partes, o sistema em si e o mutuário. Os capta-
sos campos. - dores de poupança resistem à idéia de entrar no crédi-

Há, porém, condições técnicas e econômicas to imobiliário, alegando, entre outras razões, a morosi-
para dobrarmos o número dessas aeronaves. A de- dade dos processo judiciais para a execução de dívi-
manda deve crescer nos próximos anos, em função das imobiliárias, alguns levando até cinco anos.
das pressões da concorrência externa e da conscien- No que tange à aquisição da casa própria, o mu-
tização dos agropecuaristas. Atualmente, com o sis- tuário não pode ser prejudicado, no seu sagrado direi-
tema de direcionamento por satélites, o GPS, o traba- to de morar em condições condignas, por uma política
lho aéreo pode ser feito com muito mais precisão, re- de juros incompatíveis com os princípios da justiça
presentando um ganho de produtividade de cerca de social. Temos que rever os juros de financiamento de
20% sobre o método anteriormente utilizado, que pre- casa própria, sob pena de assistirmos ao crescimento
cisava de bandeirinhas de sinalização. da inadimplência no setor, pois significativo contin-

Os líderes no plantio de arroz irrigado, algodão e gente de mutuários, os funcionários públicos, está
cana-de-açúcar, grandes usuários do sistema de se- sem reajuste de vencimentos há quase seis anos.
meadura aérea, sabem do que estou falando. O plan- Há muitos casos de adquirentes que estão per-
tio aéreo permite maior uniformidade e rapidez no dendo seus imóveis porque já atrasaram três presta-
processo do cultivo da lavoura, aumentando sua pro- ções e não conseguem enquadrar a prestação da
dutividade. No cãso da soja, a semeadura por aero- casa própria entre as prioridades de seu orçamento
naves permite uma economia três vezes maior do que familiar. O Governo e o próprio Judiciário, a nosso en-
a semeadura térrea, na qual grande parte dos grãos é tender, não devem analisar friamente as causas em
perdida por amassamento. tramitação judicial para retomada de imóveis. Devem,

Aos que ainda n~rêem, peço que reflitam so- sim, dentro do que prescreve o Direito atual, julgar
bre o caso americano, em que 10% da produção agrí- com sensibilidade social.
cola depende da aviação. Lá existe a maior produti- As previsões de vários economistas revelam
vidade do mundo: cada agropecuarista produz alimen- que a inflação para este ano não passará de 3% (índi-
tos para 128 pessoas, em média. Assim, apesar de re- ce da Fundação Getúlio Vargas), embora as metas do
presentarem menos de 2% da população daquele Governo prevejam inflação de 6%. O Governo já teria
país, os produtores americanos exportam mais do que condições para reduzir as taxas de juros em até 2%,
o Brasil, que tem 30% de sua população no campo. quando elas variam, atualmente, de 2,70 a 26,68% ao

Espero que esta Casa, tornando-se consciente ano, dependendo do tipo de operação.
da importância da aviação agrícola, elabore uma políti- São essas as considerações que tínhamos a
ca para o setor que inclua considerações sobre o uso apresentar com vistas ao problema da casa própria e
dessa importante ferramenta para melhorar nossa ba- à necessidade de reativação do setor de construção
lança comercial. Não temos, a curto prazo, outra alter- civil para a geração de empregos.
nativa aos escravizantes empréstimos internacionais. O SR. PEDRO PEDROSSIAN (PFL - MS. Pro-

O SR. LEUR LOMANTO (PFL - BA. Pronuncia o nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srls e Srs. Depu- Srs. Deputados, gostaria de parabenizar a ação da 31

tados, o restabelecimento do crédito imobiliário como Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Fe-
instrumento para aquisição de casa própria e de outros deral, em Mato Grosso do Sul, no que diz respeito ao
tipos de imóveis é uma necessidade urgente. patrulhamento das rodovias do Estado durante a gre-

O aumento dos financiamentos para a compra ve dos caminhoneiros realizada neste mês de maio.
de imóveis, além de reativar a construção civil, teria Quando o Superintendente da Polícia Rodoviá-
efeito multiplicador na indústria e na geração de em- ria Federal no Estado, Celso Costa Preza, tomou co-
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nhecimento da greve, imediatamente determinou a damente das estradas para a circulação de pessoas e
elaboração de um plano de ação para fiscalizar os cargas, não foi de forma alguma prejudicado pela mo-
3.480 quilômetros que compõem a malha viária sob vimentação e protesto dos caminhoneiros.
sua responsabilidade. Prevaleceram a ordem, a disciplina e o bom sen-

Foi mobilizado para esse fim todo o efetivo da so. E por isso a 3° Superintendência Regional da Polí-
PRF, composto de 367 policiais, com a convocação cia Rodoviária Federal está de parabéns.
de todos os policiais operacionais que trabalham nas Obrigado.
delegacias e também de todos os policiais que atuam O SR. JAQUES WAGNER (PT - BA. Pronuncia
na sede da Superintendência Regional. o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srOs e Srs.

A partir de um mapeamento completo dos prin- Deputados, constantemente nos perguntam se há
cipais locais de manifestação grevista, foi montada perspectiva de melhores dias para o trabalhador em
uma escala de acompanhamento sistemático do mo- vias de se aposentar, e a contragosto respondemos
vimento, para que nenhum dano fosse causado aos que, ao contrário, vivemos um momento de muitas
veículos e cidadãos que trafegavam nas estradas. perdas para todos, pois o Governo atual está empe·

Foram efetuadas algumas prisões para impedir nhado numa proposta que prioriza o capital especula·
ações que ameaçavam o patrimônio público e privado tivo, em detrimento das classes trabalhadoras.
ou que tentavam atingir objetivos políticos por meio da Um dos instrumentos que materializa a perver-
força. Nesses casos, as intervenções dos policiais man- sidade de FHC e seus Ministros é o chamado "Fator
tiveram-se estritamente dentro da lei e da absoluta na- Previdenciário", criação maquiavélica que reduz to-
cessidade de combater as ameaças à ordem pública. dos os valores de aposentadorias dos trabalhadores,

Os resultados foram excepcionais. Não foi regis- que se aposentam após cumprir a quase impossível
trado nenhum bloqueio das rodovias federais no Esta- façanha de provar trabalho e contribuição de 35 anos
do nem nenhum acidente grave, que poderia ter sido para o homem e trinta anos para a mulher. Isto porque
causado pelas perturbações provocadas pelos gra- foi incluída nos cálculos uma redução para os que te-
vistas. nham idade inferior àquela que nossos governantes

Como todos sabemos, a circulação de veículos consideram ideal, entre 60 e 65 anos.
nas rodovias tem presente um componente de risco, Quanto aos que já se aposentaram, é lamentá·
que se intensifica sempre que as condições normais vel constatar que este Governo não valoriza o idoso,
de tráfego são alteradas por qualquer motivo. Mudan- classificando·o como estorvo para os cofres públicos,
ças nos padrões habituais podem confundir os moto· pois insiste em continuar vivo, mesmo sem receber
ristas e causar reações precipitadas e imprevistas. tratamento e remédios para seus males físicos ou

É, portanto, com grande satisfação que pude· emocionais, e passar mensalmente nas agências
mos constatar a excelente resposta dada pela Polícia bancárias ou nos postos do INSS para receber sua
Rodoviária Federal, em Mato Grosso do Sul, às exi- aposentadoria ou pensão.
gências trazidas pelo movimento grevista dos cami- O que assistimos, então, é ao Governo utilizar
nhoneiros. seu poder de combate em duas frentes, uma com as

Realizando um grande esforço de trabalho, com tais "revisões" pelas quais cancelam milhares de "be-
redobrada atenção e escalas estafantes de serviço, o nefícios", e outra com uma política salarial ininteligí·
contingente de policiais conseguiu grande êxito em vel, que descumpre o preceito constitucional de pre-
seu plano de ação, comprovando que são justas e servação do valor real. Uma ou outra estão deixando
merecidas a credibilidade e o respeito de que goza os quase 19 milhões de aposentados e pensionistas
aquela instituição perante a sociedade. em situação de muita pobreza, a maioria já em extre-

Num país tão grande como o nosso, são impor- ma miséria, engrossando os números que invadem
tantíssimos a conservação e o policiamento das rodo- todas as estatísticas divulgadas.
vias, sobretudo as federais, que funcionam como ei- As medidas provisórias, marca da ditadura eco-
xos de comunicação da malha viária. nômica imposta pelo neoliberalismo, vêm desde 1996

Felizmente, dispomos de um corpo de profissio· estabelecendo índices salariais ao seu bel·prazer,
nais bem treinados e dedicados a seu trabalho de fis· modificando o mês de reajuste para -u8..L1rpaLa da- -.
calização das estradas, como pudemos comprovar ta-base, tanto do salário mínimo como das aposenta-
nos resultados conseguidos na prevenção de bloquei- dorias e pensões, tradicionalmente aumentados no
os e acidentes durante a greve dos caminhoneiros. O dia 12 de maio. Infelizmente, no último dia 10, este
Estado de Mato Grosso do Sul, que depende profun- Congresso deu ao Brasil e ao mundo um espetáculo
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deprimente de fisiologismo explrcito, quando 346 Par- ainda teremos o fim desses espetáculos explícitos de
lamentares, até mesmo os que vinham gritando na "compra de votos", seja com verbas ou cargos, o Brasil
defesa dos 100 dólares, pressionados e ameaçados e os brasileiros ainda terão o respeito do mundo.
por FHC, aprovaram, de uma só vez, a imoralidade do Muito obrigado, Sr. Presidente.
mínimo de 112 reais de 1996, 120 de 1997, 130 de '
1998 136de199ge, porfim, os 151 reais do ano 2000. O ~R. JOS~ cA~LOS COUTINHO, (PFL - RJ.
'I _ _ Pronuncia o segUinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs
Nossa,grande preoc~~açao ~este momento sao e Srs. Deputados, é com preocupação que acompa-

a~u.eles qu, recebe~salarlos malo~es que os 151 re- nho o noticiário recente dando conta da progressiva e
ais Já apro~ados, pOIS estamos sentlnd~ a ameaça de permanente devastação de importantes reservas am-
ver crescer a defasagem dos que recebiam entre 137 bi ntais do País
e 1.255; os arautos de FHC já lançam seu balão de e ',,_
ensaio cpm o máximo de 7% de reajuste, inclusive Apesar d~s denuncias, a aç~o P!e~ado~a. pros-
voltando:a utilizar o INPC, hoje em níveis bem inferio- segu~, as medidas governamentais sao inSUfiCientes
res, caindo a cada mês - em março, o INPC estava para Impedí-Ia.
em 5,8~% e o IGP-DI, em 12,94; em abril, o INPC caiu É com pesar que vimos ser aprovado na Comis-
para 5;44% e o IGP-DI subiu para 13,05%. Todos de- são Mista do Congresso Nacional o projeto de con-
vem I~mbrar que FHC decidiu em 1996 que o reajuste versão que modifica o Código Florestal e permite, en-
deveria ser pelo IGP-DI, na ocasião bem mais baixo e tre outras ações devastadoras, a ampliação de área
portanto mais conveniente à sua política "mata o de desmatamento da Amazônia.

véio". Segundo o projeto de lei do Deputado Moacir
! A campanha do movimento organizado, Iidera- Micheletto, será permitida a redução de 80% para

do pela COBAP - Confederação Brasileira de Apo- 50% da faixa de reserva ambiental obrigatória na flo-
sentados e Pensionistas, já está programada para os resta. No Cerrado e na Mata Atlântica essa faixa pode
dias 24 e 25 em Brasília, sendo acompanhada pejas ser reduzida a menos de 20%. Desta forma, tem-se
federações estaduais e associações de base, e passa uma espécie de código favorável ao desmatamento.
pel(t índice de 33,47%, como, base ~ princípio de ~e- As reservas florestais são lucrativas quando
duçao d:S perdas, que, se em 1996 J~ eram superlo- adequadamente exploradas, seja por meio da indús-
res ,a 60~, devem estar perto dos ~O~. tria madeireira, seja pelo extrativismo vegetal ou pela

I .E~ta Casa est~ ~evendo, e mUito, a esses quase biotecnologia. As terras da Amazônia são inadequa-
19 mllhoes de ~rasllelros.car~nte~, ":lassacrados pe- das para o cultivo ou a criação de animais, áreas de-
los governos democráticos, principalmente o de vastadas da Amazônia converteram-se em terrenos
FHC, mas não podemos descartar uma análise até áridos quando não arenosos como os desertos.
certo ponto positiva das últimas votações, que apre-' '"
sentaram pequeno aumento no número de adeptos à Caso se aprove em PlenáriO o projeto do.Código
defesa dos direitos dos trabalhadores Florestal na forma em que se encontra, o BraSil estará

O t I 16 ' , C· t retrocedendo nos compromissos internacionais comona ura e glco serta um ongresso coeren e . _
rdá' à t b Ih' t 'd"á' aAgenda21.Detentorde uma leglslaçaoabrangente,

e so I no s cau~as ra ~. IS a~ e prevI encl nas, e avançada e moderna o País assumiu a liderança re-
o que nos é oferecido é o flslologlsmo que se submete 'I t- d . mb' t
ao ditador de plantão. Se podemos dizer hoje que "já glona em ques oes e mel.o a Isn e.
foi pior", o mérito é todo dos associados, militantes e . Um retro~esso ago~ Irá de encontro a uma poU-
dirigentes de entidades de trabalhadores, do setor tlca emp~eend~da no s~ntldo ?e preparar o País ~~ra
público ou privado, na ativa ou aposentados, pensio- o futuro, inclUSive mediante a mclusao de novos SltlOS
nistas, idosos, enfim, é a sociedade que começou a naturais brasileiros na lista do Patrimônio Mundial da
cobrar, ainda que de forma muito tímida. Unesco.

Quando vemos noticiários internacionais, que Vários programas estão sendo desenvolvidos
mostram grandes mobilizações de massa, em países pela Unesco, com o apoio do Ministério do Meio
onde o povo tem muito mais atendimento na área so- Ambiente, no intuito de trazer alternativas para o tra-
cial, quando sabemos que a entidade de aposenta- tamento da questão ambiental no Brasil, buscando o
dos nos Estados Unidos é uma potência, tem o respe- desenvolvimento socioeconômico e a preservação da
ito do Congresso, não deixamos de nos entristecer, qualidade de vida e do ambiente de forma justa e eti-
mas nutrimos a esperança de que ainda conseguire- camente correta para a população atual e as gera-
mos mudar este País, ainda veremos o povo no poder, çôes futuras.



Concedo a palavra ao Sr. Deputado Wanderley
Martins, pelo PDT.

O SR. WANDERLEY MARTINS (PDT - AJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, hoje, com muito orgulho, ocupo a tribuna
desta Casa para falar de um grande marco na história
deste Parlamento.
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Sr. Presidente, o futuro do homem, como já se E os executivos ouvidos pelos pesquisadores
sabe, está intrinsecamente relacionado ao futuro dos confirmam a importância de redirecionar os investi-
recursos na.turais. O imediatismo de ações polrticas e mentos públicos federais. Quando indagados sobre
a inconseqüência de posições tomadas ao sabor de as medidas que os governos deveriam adotar para
interesses momentâneos não devem comprometer o estimular o crescimento econômico, 86% sugeriram
futuro de gerações inteiras. investimento em infra-estrutura e 84% reafirmaram

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, srªs e que a prioridade é a educação.
Srs. Deputados. Os dados divulgados pela Arthur Andersen ra-

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (PFL - SC. Pro- velam ainda que, apesar da gravidade dos problemas
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e sociais em toda a América Latina, a grande maioria
Srs. Deputados, ao contrário da opinião dominante dos executivos esperam crescimento da receita das
entre empresários e executivos até a metade desta suas empresas em 2000 e que o aumento de produti-
década, os juros e a inflação deixaram de ser os pio- vidade é uma expectativa em 89% dos ouvidos.
res problemas da América Latina. Uma pesquisa feita Esse assunto, Sr. Presidente, Srês e Srs. Depu-
pela Arthur Andersen, entre quinhentos executivos tados, pela sua abrangência e importância não ficou
das principais empresas da região, divulgada na im- restrito à repercussão da pesquisa. A preocupação
prensa esta semana, mostra que a má distribuição de com as carências sociais da América Latina também
renda, o desemprego e a corrupção são, nesta or- soou na 61! Cúpula Econômica do Mercosul, que se
dem, os problemas líderes deste final de século. reuniu no Aio de Janeiro esta semana. O tema foi

É também a primeira vez que os empresários abordado por d~ersas autoridades do contin~nte, en-
destacam as questões sociais acima das econômi- tre elas, o. Presldent~ do Ban~o Inte~merlcano de
cas, o que significa que esse tipo de problema não Desenvolvimento,"Enrique 1~leslas. Ele Inform~u que
constitui apenas uma preocupação no continente lati- o ~ID escolheu o desen~olvl~ento ~ara todos como
no-americano, mas uma questão que exige saídas de a grande tarefa da próxima decada .
urgência. Ora, se uma instituição como o BID, que financia

O resultado da pesquisa revela que, dos qui- inú~ero.s proj~tos no mundo i~teiro, reco~hece que é
nhentos executivos entrevistados, 73% disseram que pre~lso Investir em desenvolvimento, ~sta ~a ~ora de
a má distribuição de renda se constitui hoje o pior pro- partirmos em busc~ dos r~c~rsos dlspomvels p.ara
blema regional. O desemprego e a corrupção também melhor~r nosso,s rnd~es SOCI~IS. Saneamento básICO,
estão no topo do ranki.ng, com 68% e 62% das res- educaçao e saude s~o questoes que devem estar no
postas. A mesma pesquisa coloca os juros em sétimo topo das pr~ocupa~oes de todos os r~present~~tes
lugar e a inflação em último lugar, ocupando a 11 I! po- ?O povo nas Jnstan~las ~ederal, esta?uals e mumclpa-
sição. IS dos Poderes LegislatiVO e executivo.

A mostra da Arthur Andersen, Sr. Presidente, No caso b~sileiro, depoi~ de term~s_conq~ista-
srªs e Srs. Deputados tem significado muito especial do a volta do re~Jr~e democrátiCO, as elelçoes ~~retas

: . ,em todos os ",vels e, nesta década, a estabilidade
para o nosso Pafs, pOIS 252, dos qUinhentos executl- t' . t' h d' t' 1ft' d d'd t B 'I E mone arta, es a na ora e Inves Ir em po IC8S e e-
vos OUVI OS, a uam no rasl. ntre as causas aponta- I' t Só d - - b t É ' .
das pelos empresários para os elevados fndices de asernvo vlmendo. pro ~dçao nao

t
as,a.. Ptreclsod~n-

b
' , , - . um merca o consumi or, e es e so eXls e com IS-

po reza que marcam a Amenca Latina estao os bal- trib . - d d d - t d
xos investimentos em educação, e o segundo motivo ulçao e ren .a e e u~açao para o os.
é a corrupção, seguida das polfticas governamentais Era o que tinha a dizer.
que acentuam a desigualdade de renda. O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Passa-se ao

Essa pesquisa, como vemos, traz informações V - GRANDE EXPEDIENTE
científicas, qualificadas e de grande abrangência que
reforçam nosso argumento de que é preciso investir
em polfticas sociais e promover o crescimento econô
mico para gerar emprego e riqueza. Combater a cor
rupção faz parte dessa mesma decisão, pois ela é o
grande ralo por onde escoam os recursos destinados,
muitas vezes, a ações urgentes, como oferecer me
renda escolar para manter a êriança na escola.
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Refiro-me à Comissão Parlamentar de Inquérito Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Goiás,
destinada a investigar o avanço e a impunidade do Alagoas e São Paulo - mostram o enfraquecimento
narcotráfico, a CPI do Narcotráfico. de instituições como a Justiça, o Ministério Público e

Comemorada pela população brasileira, com órgãos de segurança pública.
alto índice de aprovação, teve o início dos seus traba· Temos notícias de fontes seguras de que houve
lhos em 13 de abril de 1999 e, atendendo ao clamor queda na entrada de drogas e armas no território na- .
público e à necessidade de aprofundamento nas in· cional em conseqüênéia da atuação da CPI do Narco-
vestigações sobre o narcotráfico e o crime organiza· tráfico.
do, teve três prorrogações, encerrando suas ativida- Entretanto, srªs e Srs. Parlamentares, não
des investigatórias no dia 10 do corrente, mas com obstante o avanço trazido pelo resultado dos traba·
prazo em andamento para a elaboração do relatório, lhos da CPI, persistem incólumes algumas questões
prazo final, até o dia 8 de junho. que considero de extrema relevância para a compre·

Quero enaltecer desta tribuna os bravos Depu- ensão e estudo do tema, sem as quais uma análise
tados membro~ da Comissão, que, mesmo sofrendo sobre o assunto correria o risco de estar equivocada
diversas ameaças à sua integridade física, e de suas ou incompleta.
famrlias, não esmoreceram, levando adiante um tra- Trarei, então, minha contribuição a esse debate
balho de confronto com os interesses de integrantes que desperta o interesse não só deste Parlamento,
do crime organizado. mas de toda a sociedade brasileira.

Este Parlamento tem motivo de orgulho para co· Não com o detalhamento e aprofundamento
memorar a grande vitória desta Casa, que acaba de que gostaria e que o tema exige, pois me vejo limitado
criar heróis, personificados pelos integrantes, titula- ao tempo regimental, mas dentro dessa limitação te-
res e suplentes, mas estendidos a todos os Parla- cerei meus comentários.
mentares desta Casa, os quais se sentem cheios de No plano internacional, o narcotráfico desperta
orgulho quando suas bases expressam elogios ao o interesse das grandes nações do Primeiro Mundo.
Parlamento nacional. Nos Estados Unidos em especial, tal fato se

A Comissão, que começou seus trabalhos, reco- deve, entre outras coisas, à necessidade de manuten-
nhecidamente, de forma discreta devido à pluralidade ção dos recursos destinados a instituições de investi-
de seus integrantes, com pouco conhecimento das gação e inteligência, como FBI e CIA, que, de outra
questões que os esperavam, porém, com vontade de forma, não teriam como justificar as fabulosas cifras a
"tocar na ferida", com eficiência peculiar e efetiva, elas destinadas pelo orçamento norte-americano,
teve nos desdobramentos das investigações o reco· uma vez que sua dotação inicial era explicada pela
nhecimento popular alcançado. necessidade de combater "o perigo vermelho", o blo-

Começando pelo Estado do Acre, desencadeou co socialista liderado pela extinta União das Repúbli~

a mais eficiente e espetacular investigação, onde de- cas Socialistas Soviéticas, que há muito ruiu.
sarticulou uma poderosa organização criminosa que Ouço, com prazer, o Deputado Dr. Hélio.
intimidava a população e o Poder Público e culminou O Sr. Dr. Hélio - Deputado Wanderley Martins,
com a prisão de 28 envolvidos e o indiciamento de ou- parabenizo V. Ex!!, em primeiro lugar, pelo pronuncia-
tros trinta. menta que traz à Casa, um relato transparente e deci-

No caso específico do Acre, devemos também dido do que foi e do está sendo agora, ao final, a CPI
elogiar outras instituições como o Ministério Público do Narcotráfico. Aproveito para cumprimentar seu
Federal e Estadual, a Polícia Federal, o Governo do Presidente, Relator e demais integrantes, que, de for-
Acre e principalmente o povo acreano. ma corajosa, arriscaram a própria vida e de seus fa-

A união desses fatores fez a diferença, saltando, miliares ao se dispuserem a fazer o enfrentamento do
naquele momento, a CPI para o merecido reconheci- narcotráfico, hoje uma questão nacional. A CPI trouxe
mento da Nação brasileira, dando início à sua trajetó- credibilidade à Casa e, seguramente, com papel tão
ria vitoriosa, trazendo a população próxima ao Legis- pujante para a história deste Parlamento, deverá tra-
lativo, numa demonstração inequívoca de que o povo zercomo contribuição a continuidade da apuração fir-
brasileiro exige ações concretas contra o narcotráfico me, até as últimas conseqüências, dessa situação
e o crime organizado, bem como em outras problemá- muito séria, que, sem dúvida nenhuma, tem contribur~

ticas. do para a enorme ascensão da violência urbana no
Os vários casos investigados pela CPI do Nar- País. Falo pelo meu Estado d~ São Paulo, pela minha

cotráfico pelo País afora - Maranhão, Mato Grosso, região de Campinas, que vive hoje uma guerrilha ur~



Concedo, com prazer, aparte ao Deputado Pom
peo de Mattos.

No plano nacional, a problemática do narcotráfi
co assume proporções gigantescas, sobretudo nos

. grandes centros urbanos, como São Paulo e Rio de
Janeiro, e não pode ser dissociada da questão social.
Se não, vejamos: há aproximadamente dez anos,
uma apreensão de trezentos gramas de cocaína era
considerada expressiva. Hoje, chega a ser irrisória, se
comparada aos quilos e toneladas apreendidos anu
almente.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Cabo Júlio.

O Sr. Cabo júlio - Deputado Wanderley Mar
tins, aproveito para destacar sua participação na CPI
do Narcotráfico, que chega agora ao momento, talvez,
mais importante: elaborar o relatório final. V. Exª, como
Delegado de Polícia, combateu o narcotráfico e tem
àinda muito a fazer pelo País. É extremamente impor
tante sua participação direta, pela experiência e gran
de saber que traz, para ajudar a finalizar os trabalhos
da CPI. Nesse quase um ano de reuniões, pudemos
sentir a necessidade do emprego das Forças Arma
das no combate ao narcotráfico. O Orçamento do Mi
nistério da Defesa para 2000 chega perto de 20 bi
lhões de reais. São 307 mil homens que ninguém
sabe o que fazem e que poderiam estar policiando
nossas fronteiras. V. EXª tem papel importante e ainda
muito que fazer pelo Brasil e pelo Rio de Janeiro. Pa
rabéns pelo seu trabalho.

O -SR. WANDERLEY MARTINS - Deputado
Cabo Júlio, essa também é uma das nossas proposi
ções, que abordarei no decorrer do pronunciamento.
Concordo plenamente com V. E)(-l.

Agradeço seu aparte, que incorporo ao meu dis
curso.
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bana, onde o crime organizado e a impunidade ser- Além disso, quando se fazem necessárias mis-
vem como caldo de cultura para uma violência des- sões conjuntas entre a Polícia Federal e o DEA, são
controlada. Está de parabéns V. ExI, como integrante eles que bancam e controlam tudo, ou seja, de acordo
da CPI do Narcotráfico, e todos aqueles que a compu- com a filosofia de trabalho expressada por um dos co-
seram e souberam, de forma brilhante, estabelecer ordenadores da agência: "Nós pagamos, nós manda-
com profundidade o combate a essas organizações. mos".

O SR. WANDERLEY MARTINS - Muito obriga- Não quero aqui, Sr. Presidente, srªs e Srs.
do, Dr. Hélio. Incorporo sua intervenção ao meu dis- Deputados, defender uma posição xenófoba e estrei-
curso. ta. Muito pelo contrário, todos os esforços que se so-

Continuo, Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu- marem ao combate ao narcotráfico são bem vindos,
tados. Somam-se isso a gana imperialista que move inclusive investimentos internacionais. Mas não des-
as relações internacionais norte-americanas e o inte- sa forma. É gritante, nesses exemplos que citei, uma
resse em recolher as mais diversas informações so- clara e indiscutível agressão à nossa soberania, alia-
bre os países em desenvolvimento, ,sob o manto do da à postura conivente e pouco firme do Poder Cen-
narcotráfico. traI.

Para isso, seus representantes colocam-se na
posição de "xerifes do mundo" e sentem-se à vontade
para nos "empurrar goela abaixo" sua política belicis
ta e sanguinária.

Quem não se lembra do Gen. Barry McCaffrey,
que há bem pouco tempo esteve no Brasil, inspecio
nando "a lição de casa" de nossos governantes e po
sando de paladino da justiça e da moralidade?

Esse mesmo oficial norte-americano agora é
acusado pela revista americana The New Vorker de
comandar chacinas a tropas iranianas já rendidas e
derrotadas, após o cessar fogo da Guerra do Golfo.

No assunto em questão, o narcotráfico, sobram
exemplos de arbítrio aliado à subserviência dos esta
dos nacionais da América Latina e da Ásia.

O que dizer, por exemplo, daquele famigerado
"diploma de bom desempenho no combate às drogas"
concedido anualmente pelo Governo dos Estados
Unidos aos países que seguirem comportadamente
suas instruções, sob pena de perderem crédito e con
fiança internacionais? Não é outra coisa senão em
bargo.

Mas não é só isso, Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados. A poucos metros daqui, nos fundos da
Embaixada dos Estados Unidos, funciona um escritó
rio da DEA, outra agência norte-americana de com
bate às drogas que há tempo vem agindo no território
nacional, sem a menor fiscalização e controle do Go
verno brasileiro.

Chegando ao ponto, srªs e Srs. Deputados, de
acordo com seguidas denúncias em reportagens da
revista Carta Capital, de existir a massiva e oculta
contratação de agentes e espiões brasileiros para
compor missões e realizar investigações, à revelia da
Polícia Federal brasileira.
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O Sr. Pompeo de Mattos - Deputado Wander- década, sem que isso, a rigor, tenha diminuído efeti-
ley Martins, honra-me a oportunidade de apartear V. Ex/'! vamente o narcotráfico, o comércio ilegal de armas e
neste Grande Expediente, por duas razões: primeiro, os delitos.
porque integra a bancada .a que pertenço, o PDT, eu Penso que esse quadro é fruto de uma visão
pelo Rio Grande do Sul e V. Ex' pelo Rio de Janeiro; equivocada do Poder Público, que, muitas vezes,
em segundo lugar, porque juntos participamos da CPI aposta apenas na repressão e no encarceramento
do Narcotráfico, quando constatei a eloqüência, a humano como fim em si mesmo. Na verdade, pare-
grandeza, a firmeza, a postura e a dignidade do seu ce-me que estamos disfarçando o problema e adotan-
trabalho, calcado exatamente na experiência que tem do soluções paliativas e superficiais. Para mim, esse
como Delegado da Polícia Federal. Essa instituição quadro tem raízes estruturais.
tem as mãos limpas não porque as lavou, mas porque Quero dizer, Sr. Presidente, Sr!!s e Srs. Depu-
não as sujou com o narcotráfico, e V. Exi! se insere tados, que estamos diante de um colapso social imi·
nesse contexto. Por isso, presto-lhe esta homenagem nente, motivado pela agudização de um sistema que
merecida. Tenho certeza de que a opinião é unânime já não consegue sequer disfarçar suas contradições.
entre os que integram a CPI, que, com o trabalho de V. Afinal, quem são esses homens e mulheres que hi-
E>r-' e dos demais colegas, acabou resgatando um perlotam os presídios senão parte dos milhões de
pouco a imagem do Parlamento brasileiro, pela firme- brasileiros excluídos de qualquer forma de inserção
za das posturas e convicções acerca de tema tão deli- social?
cado. Por vezes, até, quando éramos mais veemen- Observamos milhares de pessoas sem ocupa-
tes, até nos confundiam e tentavam nos assacar, ção, necessárias para a perpetuação do próprio siste-
como tentaram fazer contra V. Ex!, exatamente para ma. Assim, como sabemos, essa massa se constitui
que o ímpeto da ação que a CPI desenvolvia diminu- no exército de reserva para a qualquer momento acei-
ísse. Ainda assim, conseguimos mostrar ao País que tar qualquer trabalho por qualquer pagamento.
o crime orga~i~ad? realmente ~xiste, que n~o exist~m A exclusão de que tanto falamos, para os teóri-
apenas as maflas Japones~, ~hmesa, americana e Ita- cos do capitalismo globalizado, resume-se a um mal
liana, mas també"'! a braSileira, o tama,"ho e a forma necessário. Só que essa exclusão também produz
com que opera. Nos mostramos ao Pal~ onde está a efeitos colaterais. Esses efeitos já estão começando a
cara do monstro e as armas de que dispomos para acontecer. Só não vê quem não quer. Eles parecem
enfrentá-lo. A CPI mostrou essas armas. Mostramos tomar forma de um vulcão, que, antes de entrar em
que existe, sim, o crime or~anizado, mas é possível completa erupção, realiza pequenas explosões, em
enfrentá~lo. E qu~ ele só eXiste porque, ?O lad~ de lá, prenúncio da maior e mais violenta, que está por vir.
eles esta~ orgamzados e, ~o '.ado de ~a,. o P~IS :st~ Basta saber interpretar as entrelinhas do processo
desorganizado. As forças publicas, o MInistériO Publl- histórico que percebemos que algo de diferente está
co, a Polícia Federal, o Judiciário e os políticos, cada acontecendo.
um puxava.par~ um.Iado. A CPI uniu as forças do País O descrédito e a insatisfação popular com as
numa só dtr~çao. Fizemos um bom comb,a!e e mos- instituições, entre elas o Congresso Nacional, o Go-
tra~os que ~ possível vencer..V. Ex!' é pa~lclpe dessa verno Federal e os partidos políticos, demonstrados
a~ao e,.por IS~O, seu pronunciamento é digno de elo- nas mais diversas pesquisas de opinião, o alto índice
glo. MUito obrigado e parabéns. de abstenção no último pleito eleitoral e a escalada de

O SR. WANDERLEY MARTINS - Eu é que manife~tações e greves, em conjunto com a realiza-
agradeço a V. Ex', Deputado Pompeo de Mattos, as ção de movimentos sociais, dão mostra de que o mo-
brilhantes ponderações, que incorporo ao meu pro- delo de condução do País não agrada à maioria do
nunciamento, povo brasileiro.

Prossigo, Sr. Presidente. O mesmo vale para o Entre as populações mais carentes a situação
armamento utilizado pelos traficantes no Rio de Jane- ainda é pior. No Rio de Janeiro, as comunidades das
iro, que há alguns anos resumia-se a revólveres cali- favelas têm-se manifestado de forma tenaz, incendi-
bre 38 e pistolas e hoje é constituído de verdadeiros ando carros de polCcia e bloqueando ruas e avenidas,
arsenais de guerra, com metralhadoras AR-1S, gra- como nunca se viu antes. Na verdade, Sr. Presidente,
nadas e balas traçantes. Srl's e Srs. Deputados, quem radicalizou foi a conjun-

No entanto, a apreensão e repressão de drogas tura, e não o povo. .
e armamentos e a construção de novos presídios É nesse cenário que o narcotráflco encontra as
ocorrem em ritmo frenético, mais até do que há uma condições favoráveis para agir e se alastrar, principal-
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mente entre os jovens pobres, uma vez que o Estado foi a possibilidade de termos, juntos - a famflia que se
se mostra incapaz de atender às demandas sociais, formou na CPI do Narcotráfico -, contribuído para mi-
cedendo lugar ao tráfico na geração de emprego e le- norar a violência que existe no País, as deficiências
vando a juventude a enxergar no narcotráfico uma sentidas na base, na população, e, mais do que isso,
possibilidade concreta e palpável de ascensão social. o sofrimento da mãe que vê seu filho drogado ou mor-
Forma-se, assim, o exército do tráfico, constituído em to por conta do crime organizado. Parabenizo-o e
sua base por jovens brasileiros que trocaram seus ca- digo que tenho orgulho de ter, durante um ano e um
demos por metralhadoras e a sua infância e inocên- mês, trabalhado ao lado de V. Exil na CPI do Narco-
cia pela necessidade imediata de sobrevivência. tráfico.

Concedo aparte ao Deputado Waldemir Moka. O SR. WANDERLEY MARTINS - Sou eu quem
O Sr. Waldemir Moka - Deputado Wanderley agradece, Deputada Laura Carneiro, e incorporo seu

Martins, ao cumprimentá-lo pelo pronunciamento, aparte ao meu pronunciamento.
devo fazer-lhe um agradecimento, em nome do meu Ouço, com muito prazer, o Deputado Moroni
Estado de Mato Grosso do Sul. V. ExB foi um dos com- Torgan, o grande Relator da CPI do Narcotráfico.
ponentes que lá esteve, juntamente com outros com- O Sr. Moroni Torgan - Deputado Wanderley
panheiros, e produziu um belo trabalho para aquele Martins, na verdade, a CPI conseguiu fazer um gran-
Estado, talvez uma das entradas principais da rota do de trabalho graças à união já referida aqui e às idéias
narcotráfico, da droga proveniente do Paraguai e da e ao trabalho de V. ExB. V. Exil foi daqueles que se en-
801Ma. Junto com V. Ex', estivemos pela primeira vez gajaram nos trabalhos da CPI desde a primeira hora e
no Paraguai, e agora, recentemente, junto com o De- souberam dignificar o mandato. Posso dizer com toda
putado Moroni Torgan, o Deputado Magno Malta e a a tranqüilidade que os membros da CPI se orgulham
Deputada Laura Carneiro, conseguimos, na minha do trabalho realizado por V. Exi Esperamos que a CPI
avaliação, o que será uma grande vitória, ou seja, que se torne uma Comissão Permanente, para assim
as autoridades paraguaias e brasileiras - as duas Co- acompanhar todas as providências que ainda devem
missões Parlamentares -, até o dia 30, no mais tar- ser tomadas e tentar corrigir os vários equívocos que
dar, reúnam-se exatamente ali, na fronteira entre Bra- ainda existem nessa área em âmbito nacional. O dis-
sil e Paraguai, com a finalidade de dar um grande re- curso de V. Exi tem colaborado, inclusive, para locali-
cado: a partir desta data estarão realmente unidas no zarmos alguns desses equívocos e apresentar su-
combate, de forma organizada, à entrada de drogas gestões objetivas. Parabéns pelo seu trabalho! Tenha
via Mato Grosso do Sul. Externo-lhe meus agradeci- a certeza de que todos nós nos orgulhamos sempre
mentos e parabenizo-o pelo seu desempenho à frente da sua participação na CPI do Narcotráfico.
da CPI e pelo grande companheiro que é V. ExiI. O SR. WANDERLEY MARTINS - Eu que agra-

O SR. WANDERLEY MARTINS - Muito obriga- deço, Deputado Moroni Torgan, e incorporo o aparte
do, Deputado Waldemir Moka. Incorporo seu aparte de V. ExB ao meu pronunciamento.
ao meu pronunciamento. Com prazer, concedo aparte ao Presidente da

Ouço, com prazer, a nobre Deputada Laura CPI, Óeputado Magno Malta.
Carneiro. O Sr. Magno Malta - Deputado Wanderley Mar-

A Sra. Laura Carneiro - Deputado Wanderley tins, fico muito à vontade para apartear V. Ex' neste
Martins, quero apenas parabenizar V. Ex' e dizer que momento em que faz um relato da postura e das posi-
tenho tido a oportunidade, não apenas na Relataria ções tomadas pela CPI, em nome do povo brasileiro,
do Rio, como também e principalmente na Relatoria desvendando, assim, a mão negra do narcotráfico,
do Acre, de ter acompanhado o trabalho de V. Ex! que se infiltrou na sociedade brasileira. A ajuda de V.
na CPI. Já disse a V. Ex' que eu não concordava com ExB para a CPI foi extremamente significante, por sua
o seu afastamento. V. ExA, mesmo afastado, tem-nos experiência e disponibilidade pessoal. Em momento
prestado toda a colaboração possível, e entendo que algum, V. Exll mediu esforços, ainda que expondo a
estará ao nosso lado na finalização dos trabalhos, sua famrlia e a sua vida, ao se juntar ao grupo de Par-
discutindo e verificando como apresentar ao Pars um lamentares que não tiveram como ganho ou lucro a
diagnóstico sobre o narcotráfico. Tenho certeza de sua própria existência, mas que se expuseram em
que o mais importante na sua contribuição, a partir de nome de déscortinar o véu da impunidade diante dos
sua experiência e da direção prestada às olhos da Nação. Eu estou me referindo à contribuição
Sub-Relatorias do Rio de Janeiro e do Acre, bem dada por V. Ex!& ao relatório do Acre. V. ExI, com sua
como a tantos outros trabalhos que desenvolvemos, capacidade adquirida ao longo do tempo como dele-
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gado, juntamente com a Deputada Laura Carneiro, Mais ainda, defendeu a necessidade de o tráfico
conseguiram obter sucesso nas investigações. E no organizar-se e politizar-se para que, segundo ele,
Acre há um presídio novo, construído no Governo aconteça uma revolução social.
Jorge Viana, onde estão 156 presos. E não são la- Não quero aqui discutiro mérito qas suas obser-
dróes de toca-fitas. Com o relatório tecnicamente ela- vações e muito menos fazer apologia de seu compor-
borado por V. ExA e as noites indormidas da Deputa- tamento.
da Laura, fazendo as degravações, o Brasil conse- O alerta que eu faço a este Plenário é que as or-
guiu desmontar o grande cartel na fronteira do Acre ganizações criminosas já começam a aventar a pos-
-;em a Bolívia. Por isso, aquilo que V. Ex!! representou - sibilidade, segundo o próprio Marcinho Vp, dirigente
para esta CPI ao longo deste grande ano, significativo do Comando Vermelho, de caminharem para a politi-
ano sem dúvida nenhuma, é o que fica para mim, zação.
como Presidente desta CPI, que aprendeu a respei- Não quero ser alarmista, mas o fato de esta pos-
tá-lo por suas idéias e sugestões ~presentadas. E sibilidade existir, por si só, já é motivo mais do que su-
que, no relatório final, esta Comissão possa propor ficiente para aprofundarmos o assunto e estarmos
políticas públicas que se efetivem para o bem da Na- atentos.
ção brasileira. Porta~~o, V:. E~ ~7ve, orgulhar este Sabemos que, pelos fatores já expostos anteri-
Parlamento pe~a.partlclpaçao slgnlfl~tlva qu: deu ao ormente, essas organizações têm, muitas vezes,
País e, sem duvida alguma, a sua Cidade, Sao Gon- mais reconhecimento e afinidade com as comunida-
çalo. Desculpe, S!. Presidente~ por ter me estendido des carentes que os entes públicos.
num aparte, mas e a empolgaçao de uma CPI que tra- Esta massa concentrada nas favelas e comuni-
balhou muito neste País. dades carentes, uma vez organizada e consciente,

O SR. WANDERLEY MARTINS - Agradeço ao tem, em potencial, a possibilidade de mobilizar, pro-
Deputado Magno Malta, Presidente da CPI do Narco- testar e intervir como poucos setores da sociedade,
tráfico, o aparte. uma vez que já não tem muito a perder, e qualquer

Prossigo, Sr. Presidente. Para termos uma idéia, possibilidade de mudança, mesmo que utópica, se
s6 no Rio, 36% dos presos são jovens de 18 a 25 bem coordenada, transformar-se-á na esperança na
anos, que, somados aos 24% de jovens entre 26 e 30, qual estas pessoas depositarão sua energia, disposi-
completam 60%. Destes, 55% foram condenados por ção e empenho. E o que já é um poder paralelo pode
tráfico de entorpecentes. fortalecer-se mais ainda e tornar-se incontrolável.

Vejam bem, Sr!!s e Srs. Deputados, 60% dos As evidências estão, aí p,ara q.uem quiser ver,
presos no estado do rio de janeiro têm menos de 30 basta ler por exemplo os Jornais carIocas de ontem,
anos. dia 16: homens, mulheres e crianças do morros Pa-

, . , vão-pavãozinho e Cantagalo fizeram incisiva mani-
O ~ue, ~a malorra dos casos, t~m ralz~s no festação, parando o bairro de Copacabana, com a in-

aparthel~ s,oclal e na falta de perspectivas da Juven- terdição de ruas e apedrejamento de veículos, em
tude brasileira. protesto contra uma incursão da Polícia Militar no

O traficante Marcinho VP, preso e interrogado morro que resultou na morte de cinco pessoas consi-
pela CPI, ilustra bem a trajetória tão comum entre os deradas traficantes pela Polícia.
jovens envolvidos com o tráfico no Rio. Com pouco Como vemos, Sr. Presidente, Sris e Srs. Depu-
mais de 30 anos, foi recrutado para soldado do tráfico tados o Brasil e o Rio de Janeiro têm todos os ingredi-
ainda na adolescência e já não tem mais perspecti- entes'para a erupção dovulcão social do qual falamos.
vas, diante do acúmulo de crimes que cometeu e do Defendo uma mudança social estrutural, uma
tempo que passará encarcerado. nova forma de organização econômica e polrtica con-

Ainda assim, Marcinho Vp, de certa forma, con- duzida pelo povo e apontando para a libertação naci-
traria a estatística, pqis conseguiu passar vivo dos 30 onal. Mas essa nova ordem não pode vir associada e
anos, o que não é comum para quem leva esta vida. identificada com a estrutura do narcotráfico, seme-

O mesmo Marcinho demonstrou, em suas inter- Ihante ao que acontece na Colômbia. Afinal, não po-
venções, conhecimento aprofundado sobre o proces- demos, para comba~er um ~onjunto de erros, utilizar-
so social que envolve esta teia de exploração, que 10- mo-nos de outros, piores ainda.
caliza, prende e persegue os mais pobres e poupa os Sr. Presidente, Sris e Srs. Deputados, procurei
financiadores e empresários do tráfico, protegidos expor minha avaliação sobre as causas e conseqüên-
pelo escudo do poder econômico. 'cias sociais do narcotráfico, mas em se tratando da,
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formulação de alternativas e saídas para coibir, ou ao tes, diferenciando o pequeno traficante ou consumi-
menos reduzir, este comércio perverso, a nossa dor do grande traficante, pois, como sabemos, pela
avaliação aponta para a necessidade de um planeja- legislação atual, a condenação e o estabelecimento
mento integrado do Poder Público que visualize não só de pena é semelhante, independentemente da quan-
as medidas imediatas - urgentes e necessárias -, tidade de drogas apreendida.
mas, sobretudo, que aposte em mudanças estruturais Não se trata de sermos complacentes com o pe-
na legislação e na forma como o Estado encara o pro- queno traficante, mas sim de se tornar mais severas
blema. as punições àqueles que encaram o narcotráfico com

Diante disto, tenho algumas reflexões e suges- finalidades comerciais - como um negócio -, distribu-
tões concretas, elaboradas durante minha convivên- indo e vendendo em larga escala, devido ao lucro fácil
cia na Polícia Federal, onde trabalhei 22 anos, e ama- e rápido, pois, como se sabe, o narcotráfico é o negá-
durecidas aqui neste Parlamento, as quais ora trago à cio que mais cresce no mundo, movimentando cifras
reflexão dos nobres pares. astronômicas de dólares.

A primeira delas seria a criação do Ministério Outras ações, desta vez de iniciativa dos Minis-
da Segurança Pública, que coordenaria todas as térios, contribuiriam também, decisivamente, no con-
ações nesta área e planejaria um Sistema Nacional trole e na prevenção ao uso e comércio de drogas.
de Segurança Pública, que teria por função principal Sugiro que no âmbito do Judiciário se discuta a
a implementação de políticas de segurança pública, viabilidade da criação de Varas de Entorpecentes, o
a troca de informações e a viabilização e coordena- que, além de tornar o trâmite dos processos mais
ção de recursos junto ao Orçamento Geral da União célere, qualificaria os juízes, especializando-os e evi-
e aos organismos internacionais competentes. Ela tando a possibilidade de julgamentos de processos por
aglutinaria a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Fe- parte de quem não conhece profundamente o assunto.
deral, as Polícias Civis e Militares dos Estados, re- Ao Ministério da Saúde proponho um programa
presentantes das Forças Armadas e organizações nacional de recuperação de dependentes químicos e
não-governamentais. As Forças Armadas participa- viciados em drogas, aliado a um amplo e eficaz pro-
riam na vigília das nossas fronteiras - terrestres, grama de prevenção nas escolas, inclusive com pos-
aeroportuárias - para impedir a entrada de armas e sibilidade de criação de uma disciplina, para o ensino
drogas no País. fundamental, que verse sobre as conseqüências do

A partir daí, os Estados da Federação poderiam uso de drogas, sob responsabilidade do Ministério da
conveniar-se a esse sistema e dispor de recursos e Educação.
investimentos, que s9ri~m proporcionais ao índice de É clàro que todas estas modificações exigem um
criminalidade regional e condicionados ao cumpri- esforço concentrado e uma expressiva quantidade de
mento das metas assumidas junto ao Ministério. recursos, pois, além das medidas pontuais que sugeri, o

Com isso, inibiríamos a prática de desvio de re- investimento maciço no capital humano, ou seja, no
cursos, assegurando a utilização da verba para o ob- aparelhamento e valorização salarial dos profissionais
jetivo ao qual foi destinada. da segurança pública, é condição sine qua non para o

Haveria também um Centro Nacional de Inteli- sucesso de quaisquer iniciativas na área.
gência, que centralizaria as informações policiais, re- Diante disto, é preciso colocar na balança todos
passando-as aos órgãos e Estados conveniados ao os elementos por mim aqui levantados, os índices de
Sistema, e a Academia Nacional de Polícia seria criminalidade cada vez mais crescentes e a insegu-
transformada em Centro Nacional de Ensino de Se- rança da população brasileira, e fazer uma opção en-
gurança Pública, para formação, treinamento e reci- tre a continuidade de políticas públicas voluntaristas,
chigem de policiais dos Estados conveniados. apressadas e paliativas, apoiadas na repressão e no

- Outra modificação, que con~lidero fundamental, encarceramento humano como um fim em si mesmo,
e:3ta cabendo .ao Congresso Nacional, diz respeito à ou em um novo caminho global, integrado e gradual,
importância da apravaçã,o da Proposta de Emenda à que seja capaz de mobilizar todos os esforços para,
Constituição n9 151, em tramitação na Casa e que ver- concretamente, desarticular o narcotráfico e, mais,
sa sobre o art. 144, criando um fundo específico e per- dar condições ao nosso povo para que não precise
manenta para a formulação é' implementação de políti- vê-lo como alternativa de emprego e renda.
C(15 públicas de segurança e combute ao narcotráfico. Tenho confiança e esperança que o relatório fi-

Precisamos, no nosso entender, aprofundar nal que a CPI do narcotráfico apresentará à socieda-
também o dabat6 - -;-,bre a legislação de entorpecen- de brasileira no dia 8 contemplará todas as preocupa-



Durante o discurso do Sr. Wanderley
Martins, o Sr. Marçal Filho;§ 29 do artigo 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupadapelo Sr. Ther
místolef. Sampaio, §2º do artigo 18 do Regi
mentro Interno.

O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Tem V. Exg a palavra.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero manifestar
minha solidariedade ao Deputado Wigberto Tartuce
em face do falecimento do seu filho Gustavo Garcia
Tartuce, em acidente de carro. Gustavo tinha 1Banos.

Inúmeros Parlamentares desta Casa foram ,à
casa do Deputado Wigberto Tartuce para participar
de campeonatos de futebol, e esse menino sempre
estava conosco.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, registro
também a importância da aprovação, na Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Publico, na ma
nhã de hoje, do requerimento de nossa autoria que
criou uma Comil:isão Especial para discutir salário mí
nimo e política salarial dos trabalhadores da área pú
blica, privada, aposentados e pensionistas.

Essa Comissão, Sr. Presidente, é de suma im
portância. Pretendemos, ainda neste mês, convocar o
Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Mar
tus Tavares, para discutir a greve dos servidores pú
blicos e a sua principal reivindicação, que são os 64%
de perda acumulados nos últimos seis anos.

Também queremos assegurar aos aposentados
e pensionistas a recuperação da perda de 33,7% em
seus proventos e a data-base de 12 de maio, confor
me indica a Confederação Brasileira de Aposentados
e Pensionistas. Para tanto, estaremos convocando o
Ministro da Previdência e Assistência Social, Waldeck
Ornélas.

Quanto aos trabalhadores da área privada, con
vocaremos o Ministro da Fazenda, Pedro Malan, e o
Ministro do Trabalho e Emprego, Francisco Dornelles,
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ções que, neste pouco tempo de Grande Expediente, já que entendemos que a perda desses trabalhadores
levantei e servirá como tese-guia da guinada que to- também é de cerca de 33%.
dos esperamos nos rumos da prevenção e combate Concluímos dizendo que o Governo, agora sob
ao narcotráfico e no aprimoramento da segurança pu- nova orientação do FMI, diz que começará a investir
blica, sentido principal da minha estada nesta Casa. no social. Se de fato isso acontecer, já que essa pre-

Era o que tinha a ,dizer, Sr. Presidente. missa não foi respeitada na questão do salário míni-
Sr. Presidente e demais companheiros, muito mo, cremos que~-reúhidos todos os pressupos-

obrigado a todos. tos objetivos para que as propostas por nós aqui indi
cadas sejam atendidas.

Era o que Unhamos a registrar.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Tem a palavra V. Ext.

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Pela
orqem. Sem revisão do orador.) - Quero pedir vênia a
V. E)(-!, Sr. Presidente, para apresentar projeto de lei
qu~ institui o Fundo Rotativo de Fomento à Agricultura
Fa~i1iare viabiliza a ação de ~ssentamentosagrários.

Apresento também um segundo projeto de lei
qu'e estabelece normas de segurança para espetácu
los circenses, assim como o projeto que institui o Pro
grama de Seguro Agrícola para o País.

, E um quarto projeto, Sr. Presidente, que torna
obrigatória a alocação de leitos em Centros de Trata
mentos Intensivos - CTls e Unidades de Tratamentos
Intensivos - UTls de hospitais da rede privada, e dá
outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Serão recebidos todos os projetos, nobre Deputado
Pompeu de Mattos.

O SR. OLIVEIRA FILHO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Ex! a palavra.

O SR. OLIVEIRA FILHO (Bloco/PSDB - PRo
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, semana passada,
mais precisamente no dia 9 deste mês de maio, apre
sentei aqui, neste plenário, projeto de lei que proíbe
os jornais de todo o País de publicarem em suas colu
nas de classificados o item Acompanhantes.

Sou sincero ao falar que a repercussão foi maior
do que eu esperava. Recebi ligações de todo o País,
de pessoas e jornalistas querendo saber mais sobre o
assunto. E todos os nobres companheiros aqui pre
sentes sabem que quanto maior a repercussão, maior
serão os elogios e as críticas. Às críticas, respondo.

Quando apresentei o projeto de lei, jamais pen
sei em acabar com a prostituição. O que quero é pre-
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servar os valores da família. Isso realmente eu sem- são, composta por vários Deputados que ainda fazem
pre estarei defendendo. parte da atual Legislatura, quando da formalização do

Quem sou eu, um simples Deputado Federal e SUS, procuramos definir recursos financeiros para
pastor evangélico pregador e seguidor da palavra de custeio do sistema.
Deus, para acabar com a prostituição, uma prática mi- Infelizmente, naquela oportunidade não tínha-
lenar? Infelizmente não tenho meios para acabar com mos sensibilidade para o tema, tanto os Deputados
essa prática maligna. quanto os Senadores que não militavam no setor - a

Quando elaborei o projeto, no silêncio de meu sensibilidade que estam~s encontrand~ hoje -'o e fo:
escritório, sentado à frente de um computador, minha mos derr~t~dos pelos ~ntao chamados economistas
intenção foi a melhor. Realmente pensei em diminuira ~a ConS!ltuJnte,_que nao concordavam com nenhum
prostituição infantil, coibir o tráfico de drogas e dimi- tipO de vJnculaçao de recursos.
nuir a propagação de doenças sexualmente transmis- Depois de promulgada a Constituição, o SUS
síveis. Acabar com essas práticas, tenho plena cons- começou a ser implantado no País. Primeiro, de ma-
ciência de que não tenho forças para fazer. Se tives- neira muito desacreditada até, e muitos achavam que
se, com certeza faria. esse tipo de serviço não sobreviveria quase tempo

No mais, quero pedir novamente apoio aos no- nenhum. Não se di~c~tia a qu.alidade do sis.t~ma
bres companheiros para o referido projeto e solicitar aprovado pela C~nstltUlnt~ e, mUitas vezes~. ~s diflcul-
mais uma vez à Mesa desta Casa que estude um dades para ~ua Implantaçao. O que se argUla, sobre~
meio de nossas proposições serem agilizadas com tudo, .era~ o sls~ema.pod~ até ser bom, mas co~o sera
maior rapidez.Peço a V. Ex!! que autorize a divulgação mantido. Cade o dinheirO para sustentar um sistema
deste pronunciamento nos meios de comunicação como esse?
desta Casa. Então, os críticos do sistema eram, muitas ve-

Era o que tinha a dizer. z~~, aqueles que haviam proibi~o ou não haviam pe~-

M
. b . mltldo o encontro de uma soluça0 para o problema fl-

Ulto o ngado. nanceiro.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - Com as dificuldades políticas de toda ordem -

Dando continuidade ao Grande Expediente, concedo administrativas burocráticas e sobretudo financeiras
a palavra a~ nobre Deput~do Carlos. Mosconi, do -, o sistema ~em sendo implantado desde aquela
PSDB, que disporá de 25 minutos na tribuna. oportunidade.

O SR. CARLOS MOSCONI (Bloco/PSDB - MG. Num determinado momento, acho que dois im-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. portantes fatos ocorreram. Primeiro foi a apresenta-
Parlamentares, hoje é dia de festa para a saúde no ção de uma emenda, já com essa vinculação de re-
Brasil. Nesta manhã, a Comissão de Constituição, cursos, do Deputado Eduardo Jorge, que se encon-
Justiça e Cidadania do Senado Federal aprovou a trava na Constituinte e se encontra aqui até hoje. Essa
PEC nº 86, de minha autoria. Acoplada à PEC há tam- emenda já propunha a vinculação de recursos nos
bém emenda do Deputado Eduardo Jorge que vincu- três níveis de Governo. Foi criada uma Comissão
la recursos da União, dos Estados e dos Municípios Especial para seu estudo. O Relator dessa emenda
para a saúde no País. era o Deputado Darcfsio Perondi. Parece-me que

Foi uma vitória importante, porque, depois de essa emenda ficou engavetada durante muito tempo.
muitas marchas e contramarchas, idas e vindas, os Paralelamente a isso, Sr. Presidente, um outro
Senadores que compõem aquela Comissão resolve- fato importante também acontecia. Tínhamos no Bra-
ram por bem aprovar essa emenda que vem sendo sil uma grande instituição, o Inamps, que providencia-
objeto de tanta discussão, empenho e luta no Con- va assistência médica da Previdência Social. O
gresso Nacional como um todo, particularmente na Inamps, pela sua origem, era o que eu considerava o
Câmara dos Deputados, pelo fato de aqui se encon- anti-SUS, devido ao seu poder de centralização, à
trar há muitos anos. sua forma não-democrática de agir e ao seu distanci-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, essa luta amento em relação à sociedade brasileira. A institui-
tem sido árdua e é bastante prolongada: teve o seu ção não tinha, portanto, nenhum tipo de abertura, ma-
início quando da Assembléia Constituinte. Naquela ior aproximação, descentralização, o que é funda-
oportunidade, fui Relator da primeira Subcomissão mental na existência do SUS.
destinada ao estudo da saúde no País e à formação Naquela época, coincidentemente, fui presiden-
de sua legislação. E ali mesmo, naquela Subcomis- te do Inamps e propus, logo na minha posse, a extin-
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ção daquela mega instituição, que possufa 130 mil nhada ao Senado, onde infelizmente esteve na Mesa
funcionários, entre ativos e inativos. Foi uma tarefa por praticamente seis meses, tendo sido finalmente
árdua, diffcil, sujeita a muitas incompreensões. Feliz- encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e
mente, com o apoio decis~vo desta Casa, consegui- Cidadania, cujo relatório foi aprovado hoje, envian-
mos extinguir o Inamps, que era como se fosse o an- do-se a matéria ao plenário. Trata-se de importante
ti-SUS. Foi dado um passo fundamental para a im- vitória para a saúde. O nome de V. Ex!! já está inscrito
plantação do sistema de saúde no Pars. na história da saúde pública do Pars, pela sua atua-

Depois, Sr. Presidente, também tive oportunida- ção na Constituinte, pela extinção do Inamps - que
de de apresentar nesta Casa a Emenda nº 82-A, que permite a descentralização das ações de saúde para
foi fundida com a emenda do Deputado Eduardo Jor- os Estados e Municrpios - e agora pela PEC que trata
ge. Foi instalada uma Comissão Especial para seu es- da questão da saúde. É importante nós nos manter-
tudo, cujo Presidente era o Deputado Nelson Marche- mos unidos em defesa da aprovação dessa emenda
zan e Relator o Deputado Ursicino Queiroz. constitucional, acompanhando sua tramitação no Se-

Vale ressaltar não somente o esforço, que foi nado. Esperamos que o Partido da Frente Liberal, no
muito grande, mas sobretudo a competência desses Senado, ~enha a mesm~ postura d~s Deputados do
Parlamentares que citei e de muitos outros, como os PFL d~ Camara, que apOIara":, unanimemente a PEC
Deputados Rafael Guerra, Jandira Feghali, Vicente da sa~de, e q~e no_Senad.o ~eJam realmente em fa~or
Caropreso e vários outros que compunham a Comis- d~ saude do cldadao bra~llelro. Ressalto quetamb~m
são de Seguridade Social e FamrJia do ano passado, é Impo'!.ante a ?bservaçao que V.Exa. fez sobr~ a In-

presidida pelo Deputado Alceu Collares. Foi feito um tervençao precisa, no momento certo, do Presidente
enorme esforço para que a emenda caminhasse e da República, para que não haja dúvida alguma sobre
fosse aprovada no plenário da Câmara dos Deputados. a pos~ção do Govemo Federal ?m relaçã? à ~m~nda
Conseguiu-se isso no final do ano passado, depois de que vincula recursos para a saude nos tres nlvelS ~e
amplo entendimento com todos os partidos e tendên- G?verno. Po~anto, p~rabéns ~ ~.Exa: Acho que. ho~e
cias polfticas desta Casa. Em novembro consegui- ~os con~egUlmos mais u,ma vltóna. AI.I~S, essa vitÓria
mos a aprovação daquela emenda que, para minha e especialmente sua. Nos todos participamos des~:
honra e satisfação, faz parceria com o Deputado Edu- trabalho, mas certamente é.uma luta que V.Exa. Ja
ardo Jorge. Daqui, ela seguiu. vem desempenhando há mais de doze anos.

Vale também frisar, Sr. Presidente, que não te- O SR. CARLOS MOSCONI- Agradeço muito a
rfamos conseguido êxito se não tivéssemos, naquela V.Exa. o aparte, mas digo que a vitória é nossa. Dou o
ocasião, como tivemos hoje no Senado, o apoio e o meu testemunho do trabalho que V.Exa. tem feito nes-
envolvimento pessoal do Presidente da República. Fi- ta Casa em prol da saúde da população brasileira.
zemos várias reuniões com S. Ex!! no Palácio do Pia- Ouço, com prazer, o Deputado Eduardo Jorge.
nalto. A~ Ministros do seu Governo se opunham à O SR. EDUARDO JORGE - O Deputado Carlos
aprovaçao dessa. eme~da. Como aconteceu .nesta Mosconi não disse, certamente por modéstia, mas
Casa, também fOI precIso o empenho do Presidente S. Exa. foi o Relator na Subcomissão da Constituinte
Fernando Henrique para aprovar essa emenda no que elaborou essa gigantesca reforma de Estado,
Senado. que é o Sistema Único de Saúde. Depois, o seu rela-

Ouço, com prazer, o Deputado Rafael Guerra. ' tório foi acolhido pelo relatório do então Senador
O Sr. Rafael Guerra - Sr. Presidente, Deputado Almir Gabriel e veio ao plenário, onde foi consagrado.

Carlos Mosconi, cumprimento V. Ex!! por mais este Deputado Carlos Mosconi, algo importante para a
pronunciamento em defesa da saúde pública brasilei- Nação é saber que foi no Congresso Nacional que
ra. Como V. ExA bem disse, hoje demos mais um im- essa aspiração da sociedade brasileira se materiali-
portante passo em favor da saúde pública no Brasil, zou na Constituição e nas leis regulamentadoras,
do Sistema Único de Saúde, com a aprovação, pela que, posteriormente, também aprovamos. Portanto, o
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do mérito da Câmara dos Deputados e do Senado
Senado, dessa PEC de autoria de V. Ex!! e do Depu- Federal em relação a essa gigantesca reforma - o
tado Eduardo Jorge, como também de outros Depu- Sistema Único de Saúde - é inegável. A sociedade
tados, entre os quais o Deputado Waldir Pires. A PEC, brasileira deve fazer justiça ao Congresso Nacional
que partiu dessas duas emendas - uma de 1993 e no tocante a esse aspecto. Recentemente, estava es-
outra de 1995-, foi aprovada nesta Casa por absoluta tudando a história do Brasil e vendo a importância, no
maioria, praticamente por unanimidade, e encami- começo do século, das expedições do então re-
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cém-fundado Instituto de Manguinhos, atualmente nacional. Hoje há centenas e milhares de Municípios
Fundação Oswaldo Cruz, que à época percorreu o com Secretaria Municipal de Saúde e Conselho
Brasil em expedições cientrficas e médicas, atraves- Municipal de Saúde. Na realidade, recebem recursos
sando o Nordeste, indo à Amazônia, atravessando o atualmente graças a esse setor. As pessoas que vi·
Araguaia, o Tocantins, o norte de Minas Gerais, com vem nesses Municípios, que eram marginalizadas e
Carlos Chagas. Essas expedições fantásticas dos sa- praticamente não tinham direito algum, hoje são cida-
nitaristas da referida Fundação, incluindo o próprio dãos brasileiros com direito ao atendimento à saúde.
Oswaldo Cruz, contribuíram para modificar a visão Então, considero bastante válida essa observação.
completamente diferente que a elite brasileira tinha Dou também úm testemunho a esta Casa,
do País. Eles, ao lado de Cândido Mariano Rondon, Deputado Eduardo Jorge. Temos trabalhado juntos
deram condições ao Brasil real de ser conhecido pelo na área da saúde, ~esde a Constituinte. Considero
Brasil do litoral. Hoje, de certa forma, a reforma uni- que não teríamos chegado onde chegamos se não

, I

versalista do Estado Democrático - o Sistema Unico fosse a participaçãp, o trabalho, o empenho e a luta
de Saúde - está fazendo o mesmo no Brasil do ano de V.Exa. Muito obrigado.
2000. Pelo País afora, Municípios, em termos admi- Com prazer, concedo um aparte ao Deputado
nistrativos, estão se constituindo em torno da tarefa Serafim Venzon.
de organiza~ ~ Sistema Único de Saú?e. ~ntes da t~- O Sr. Serafim Venzon - Sr. Deputado Carlos
ref~ de ~dml~ls~raro ~US, esses MUnlcí~IO~ eram Vlr- Mosconi, depois da votação no Senado, como V. Exa.
tual~, nao eXls~l~m, n~o gov~mava,:", nao tlnha~ ca- já relatou, vencemos mais um degrau nessa longa es-
pacldade, administrativa. FOI a saude, por meio do calada. Há vários anos, desde a C0nstituinte, confor.
~istema,Un!co de Saúde~ ~ue,levou o Es!ad..? aos se~- me foi dito pelo Deputado Eduardo Jorge, existe a in.
toes mais dls~a.ntes: Participei de um~ mlssao orga~l- tenção. Porém, ela não se está concretizando. Subi-
zada, pelo Mlntstér~o da D~fes~. Estlvemo.s e~ASao mos mais um degrau. Nobre Deputado, ressalto não
Gabnel da Cachoeira, MUnicípiO de 112 mil qUllome- s6 a enorme contribuição técnica de V. Exa., mas tam-
tros quadrados, maior que Pernambuco, que fica na bém a contribuição polftica para que essa votação
fronteira com a Venezuela e a Colômbia e tem 40 mil fosse realizada hoje. Esperamos que, no mês de ju-
habitantes, se~do 30 mil de comunidades indígenas. nho, possa servotada no plenário do Senado e, depo-
Lá, o Sistema Unico de Saúde está presente no Hos- is, ser sancionada pelo Presidente. De acordo com a
pital das Forças Armadas e consegue dar as condi- visão técnica de V. Exa., do Deputado Eduardo Jorge
ções para o Exército Nacional manter aquele hospital e de outros Deputados que colaboraram com esse
modelo. Vi um índio - hoje, se não me engano, é cabo projeto, deve haver a participação explícita do Gover-
- passando na marcha e depois com uma enorme za- no Federal e dos Governos Estaduais e Municipais.
rabatana. Fiquei curioso e fui conversar com ele. Per- Infelizmente, até hoje os Prefeitos acham que aplicam
guntei como havia chegado àquela incorporação. Ele na saúde somente o dinheiro que vem do Ministério.
disse que era técnico de enfermagem e trabalhava no Todo o orçamento da Prefeitura é destinado exclusi-
hospital. Perguntei-lhe como havia chegado a técnico vamente à construção de pontes, à manutenção de
de enfermagem. Ele respondeu: "É porque eu era estradas, à limpeza da rua e à plantação de flores. No
agente comunitário de Saúde". Isso lá na fronteira entanto, não se dá a parcela para a saúde. A PEC nll

com a Venezuela. Ele fala as duas línguas: o por- 86, agora do Senado - enfim, a PEC da saúde -, esti-
tuguês e a língua da sua nação. Portanto, veja, pula percentuais mínimos de que os Estados e as
Deputado Carlos Mosconi, a importância dessa deci- Prefeituras devem participar, além de um valor abso-
são do Congresso Nacional de aprovar um sistema luto - como é o caso dos 22 bilhões ou um pouco
de saúde decente, o que é uma aspiração nacional. É mais, dependendo do crescimento do PIB - do Go-
um grande passo que o Congresso Nacional dá, por- verno Federal. Então, gostaria de destacaressa parti-
que está oferecendo recursos necessários para que cipação de V.Exa. e de diversos Deputados. Muito
esses missionários possam trabalhar nas periferias obrigado, Sr. Deputado.
das grandes cidades e nos sertões mais distantes do O SR. CARLOS MOSCONI - Muito grato,
Brasil. Deputado Serafim Venzon. Fico muito feliz com seu

O SR. CARLOS MOSCONI- Agradeço a V. Exa. aparte, porque V.Exa. aborda não s6 a questão políti-
o aparte, Deputado Eduardo Jorge. Seu relato foi ca, mas também a questão técnica, que é muito im-
muito oportuno. Estou inteiramente de acordo com portante. E, de certa maneira, mostra ao País quem é
V. Exa. Considero o SUS um fator de integração quem nessa história.
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A nossa proposta é modesta - vamos dizer as- aprovada agora destina 15% dos recursos da área fe-
sim -, econômica, feita com os pés no chão. E res- deral para o repasse direto aos municípios brasilei-
salto, mais uma vez, a competência do Relator, Depu- ros, para o custeio de ações básicas de saúde. Acre-
tado Ursicino Queiroz. dito que hoje foi dado um grande passo no Senado

Ninguém quer tirar fortunas dos Estados e dos Federal. Tenho certeza, nobre Deputado, de que, de-
municípios. Ninguém gostaria de tomar uma atitude pois de tantos anos de luta, a saúde vencerá essa ba-
pueril como essa. Naturalmente, isso foi feito com talha de fundamental importância. Muito obrigado.
base na avaliação das possibilidades dos Estados, O SR. CARLOS MOSCONI- Estou muito grato
dos Municípios e da União. Então, estamos fazendo a V. Ex", Deputado Ursicino Queiroz. V. Exll, com a
uma proposta em que se inicia com 7% dos recursos competência costumeira, refuta o argumento daque-
orçamentários dos municípios e dos Estados. Fico les que querem se colocar contrariamente à emenda,
surpreso quando vejo algum Governador ou Prefeito mostrando que é um engano, que esses dirigentes-
dizer que não pode ser. Mas não pode como? E aí, governadores, prefeitos - estão equivocados. Os
como é que faz com a saúde? Então, fica bem claro 60% da Lei Camata e os recursos vinculados à saúde
para todos, inclusive para muitos desses administra- já estão embutidos nesse percentual, o que, portanto,
dores públicos, sejam prefeitos ou governadores, que dá condição de um valor bastante adequado, para
a saúde é responsabilidade apenas e exclusivamente que possam ser aplicados em saúde, e os administra-
da União. E isso, naturalmente, não pode persistir. Fe- dores podem ter ainda recursos suficientes para dar
Iizmente, a emenda vai nessa direção. continuidade ao seu trabalho.

Teremos um período de quinze dias, porque, se- Sr. Presidente, o tempo é exíguo. Não consegui,
gundo acordo firmado hoje no Senado, na Comissão até agora, falar da qualidade do sistema de saúde
de Constituição, Justiça e Cidadania, a emenda deve- brasileiro, que muitos atacam de forma enfática. Eu
rá ir para o plenário no próximo dia 7. Assim sendo, não. Até vejo no sistema muitas qualidades. Seria
vamos saber quem é quem nessa história. As institui- conveniente, Sras. e Srs. Parlamentares, que fizésse-
ções de saúde, tanto estaduais como municipais, são mos essa avaliação. O sistema que está sendo im-
amplamente favoráveis à emenda. Portanto, não me plantado é ainda muito pobre, muito aquém das ne-
parece que seja viável, que seja possível que os Go- cessidades da população brasileira.
vernadores e os Prefeitos manifestem-se contraria- Reconheço o esforço - e é bom que se reconhe-
mente à emenda. Agradeço a V. Ex" o aparte. ça -, do Governo Federal e de muitos Governos Esta-

Concedo, com muita satisfação, um aparte ao duais e Municipais no sentido de melhoraros serviços
Deputado Ursicino Queiroz. de saúde à disposição da população brasileira. Exis-

O Sr. Ursicino Queiroz - Cumprimento V. Ex" t~r,n q.uestões p,o~tuais do Setor~~~d~ altam~nte elo-
pela brilhante idéia de apresentar uma emenda cons- graveis. Se~ ?uvlda alguma, há Im~latlvas mu~to com-
titucional que vincula recursos orçamentários das petentes: E Ja se ~ota uma melh~rla nos parametros
áreas federal, estadual e municipal para o financia- que avaliam a saude da populaçao.
mento da saúde em nosso País. É evidente que, na Repito: o sistema ainda é muito pobre. A popula-
história dessa PEC, ressai com muito brilho a presen- ção brasileira de maneha geral, não só das Capitais
ça do nosso querido Deputado Eduardo Jorge, que das grandes cidades, mas do interior do Pars, precisa
apresentou a Emenda nº 169, que se inviabilizou por de muito mais atenção, de serviço eficiente, muito
ter sido votada precocemente, não lhe cabendo mais mais moderno e atualizado. Isso não se conseguirá,
modificações. O importante a ressaltar aqui, nobre apesar da disposição e da competência de autorida-
Deputado, é que estão fazendo cálculos que precisa- des e profissionais envolvidos na área, sem recursos,
mos desmistificar. E é importante que o façamos aqui fundamentais para fazer frente às necessidades míni-
e agora. Governadores e prefeitos afirmam que os or- mas da população brasileira.
çamentos já estão absolutamente engessados, com Sr. Presidente, eu disse que hoje era um grande
60% destinados para pessoal, 25% para educação. dia para a saúde da população brasileira, devido à
12% para rolagem de dívidas e agora 15% para saú- aprovação da PEC nQ 85. na Comissão de Constitui-
de. Serei rápido, para que V. Ex" possa concluir. É pre- ção. Justiça e Cidadania do Senado, mas espero co-
ciso alertar que, dentro dos 60% destinados a paga- memorar, no próximo dia 7 de junho, aí sim, o grande
mento de pessoal, está embutido o grosso da despe- dia da saúde brasileira, com a aprovação da PEC no
sa com as áreas de educação e saúde, que é o paga- plenário do Senado da República.
mento de seu pessoal. Além disso, essa emenda Muito obrigado.



25248 Quinta-feira 18 , DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2000

O SR. ALOrZIO SANTOS - Sr. Presidente, peço gentes. Mas essa situação foi riscada do mapa pela
a palavra pela ordem. determinação pessoal do Ministro Motta. Esse foi o

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) primeiro momento de mudança da telefonia no País.
- Tem V. EXª a palavra. A segunda etapa foi da expansão da oferta de

O SR. ALOrZIO SANTOS (BlocoIPSDB - ES. serviços, a partir da privatização. Os números são gi-
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. gantescos: 20 milhões de assinantes na telefonia ce-
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as operadoras te- lular; habilitação média de 835 mil novos usuários a
lefônicas lideram o ranking das reclamações dirigi- cada mês. Hoje o Brasil já responde por 5% dos 405
das ao Procon estadual, neste ano. São alvo de 890 milhões de celulares ligados no mundo. Só falta o
queixas, um número elevado em se tratando de ape- aprimoramento dos serviços. É bom que as concessi-
nas três empresas que operam no Espírito Santo. Os onárias se sensibilizem para essa necessidade.
usuários rechaçam o elevado valor das contas e a co- Outro assunto, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
brança de ligações não efetuadas. Deputados: a Espírito Santo Centrais Elétricas -

Existem outros dissabores silenciados no uso ESCELSA, empresa de energia elétrica do Estado do
da telefonia, notadamente a celular. Referem-se ao Espírito Santo, contabilizou no primeiro trimestre des-
funcionamento precário dos aparelhos e do sistema. te ano um lucro líquido de 13,4 milhões de reais, re-
Ninguém dispõe de tempo para se deslocar à empre- vertendo o prejuízo de 109,2 milhões de reais verifica-
sa concessionária toda vez que ligações deixam de do no mesmo período do ano passado, em conse-
ser efetuadas. Ou caem abruptamente, interrompen- qüência da desvalorização cambial. O lucro operacio-
do diálogos, ou simplesmente o som é ininteligível, o nal da atividade de energia elétrica alcançou 21,3 mi-
que ocorre com freqüência. Mais em algumas regiões Ihões de reais, superior em 195,3% ao registrado pela
e em determinados horários, nos momentos de pique empresa no primeiro trimestre de 1999.
da demanda. De acordo com balanço divulgado ontem pela

Este quadro não condiz com a modernidade, e empresa, a melhoria nos números está vinculada ao
mudá-lo dev~ ser do próprio interesse das empresas, aumento de receita, ao cr.escimento das vendas e ao
devido à acirrada concorrência que este mercado pro- ressarcimento de parte dos aumentos de custos de
picia. Qualidade é a palavra de ordem, pois se trata de energia comprada - Conta- de Consúmo de Combus-
condição fundamental para ·0 atendimento do cida- trvel e Reserva Global de Reversão -, deviços em
dão. Os prestadores de serviços e fabricantes de -1 @99, e que somente neste ano estão sendo recupe-
bens que melhor entenderem isso certamente conse- rados, através das tarifas.
guirão maior competitividade. No primeiro trimestre do ano, a quantidade de

O consumo hoje é a marca da cidadania. A gran- energia vendida. totalizou 1.674.684 megawatts, re-
de afluência ao Procon é um fato relativamente novo, presentando um crescimento de 10,1% em relação
decorrente da consciência emergente da cidadania ao igual período de 1999. Esse aumento é devido,
expressa através do consumo. Há poucos anos, exis- principalmente, à retomada do crescimento industrial
tiam problemas graves, mas eles não engordavam as que vem ocorrendo desde o segundo semestre do

, estatísticas do Procon, porque a consciência cidadã ano passado. Para a indústria foram vendidos
era pouco desenvolvida. O monopólio estatal já repre- 794.305 megawatts de energia, representando um
sentava uma condição de cerceamento. Não havia a aumento de 22,8% na comparação com 1999, e é re-
liberdade do consumidor para escolher com qual em- corde na história da empresa, nos primeiros trimes-
presa queria relacionar-se. tres de cada ano.

O saudoso Ministro Sérgio Motta acabou com o O crescimento do consumo industrial é resulta-
mercado negro da telefonia no Brasil. Bloqueou trans- do basicamente da retomada da produção de pelotas
férências especulativas de linhas e os preços desmo- da Companhia Vale do Rio Doce e da Samarco, con-
ronaram. Passaram a custar vinte, trinta, quarenta ve- forme revelam técnicos da empresa. As duas compa-
zes menos que os valores cobrados no mercado pa- nhias - que são as maiores consumidoras individuais
raleio. Essa situação existia porque as empresas es- de energia do Estado - passaram a utilizar 100% da
tatais não respondiam com agilidade à pressão da capacidade instalada, a partirdo reaquecimento, nes-
demanda. Os planos de expansão de telefones fica- te ano, do mercado internacional.
ram famosos pelo atraso com que eram executados. O índice que mede a Duração Equivalente de
Demoravam anos, dependendo das disponibilidades Interrupção por Consumidor - DEC foi de 14,79 ho-
de caixa da estatal e da vontade política de seus diri- ras, significando uma melhoria de 27,5% em relação
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a março de 1999. Já a Freqüência Equivalente de Esse imobilismo, Sras. e Srs. Deputados, tem
Interrupção por Consumidor - FEC ficou em 12,97, surtido exatamente o efeito contrário ao que seria de
com uma melhoria de 20,2%. As perdas foram de se esperar de uma postura preservacionista: a Ama-
8,76%, contra os 9,43% de março do ano passado. zônia, até hoje, tem contribuído, e muito, para o enri-

Peço a divulgação deste pronunciamento em to- quecimento de outras regiões e de outros pafs~s.

dos os meios de comunicação desta Casa. Exploram-se, de forma quase sempre predatória,
E r h d' suas riquezas naturais. E para nós, os amazônidas,

ra o que In a ~ Izer. quase nada fica, em termos de benefrcios.
O SR. SILAS CAMARA - Sr. Presidente, peço Com mais de 5 milhões de quilômetros quadra-

a palavra pela ordem. dos, a Amazônia abriga hoje 16 milhões de habitan-
O SR. PRESIDENTE (Themfstocles Sampaio) tes, ou seja, 10% da população brasileira, que sobre-

- Tem V. Exft a palavra. vivem em condições muito inferiores às dos demais
O SR. SILAS CÂMARA (Bloco/PTB - AM. Pela cidadãos.

ºfdem. Pronuncia o seguinte dlscurªo~). -- -Sr.--Presi- Segundo dados do último censo, 44% dos mora-
dente, Sras. eSrs. Deputados, encontrar a maneira dores da região Norte não possuem nenhum tipo de
mais adl?quaga d~ promQyer o g~~~mvolvirnento l?CP= _ rendimento e outms 31 % ganham até cinco salários
nômico do Estado do Amazonas, assim como de toda mínimos - índice inferior ao do Nordeste, portanto.
a Amazônia, é um_ass\Joto delicad~. ~ di~Cys_são do _ A degradação ambiental, Sr. Presidente, decor,.
tema esbarra .quase .sempre _~a re~ls_ten~la daque!es re de dois fatores aparentemente opostos: a ganância
qu~, de man:lra eqUlv~cada, Imagln~m qu?lquer tipO e a miséria. Sabemos que só é possível controlar a
d: Interven~a~~e carater desen~olvlme.ntlsta na re- ganância do ser humano pela força da lei. Quanto à
glao eomo-slnommo de devastaçao ambientaI. superação da miséria, esta pode ser facilmente debe-

De uns vinte ou trinta anos para cá, as atenções lada por meio de medidas desenvolvimentistas que
do mundo voltaram-se para a Amazônia não apenas coloquem o ser humano sob o foco das ações gover-
pela sua biodiversidade, mas pela crença errônea em namentais.
u~~ suposta ~~pacidade da região ~e~re.gular a po- Infelizmente, nesse sentido muito pouco se tem
~U1Ç~O atmosferlca e de prover de oXlgemo o mundo feito em nosso País. Entre 1988 e 1997, segundo es-
inteIro. tudo realizado pelo Prof. Márcio Pochmann, da Uni-

Por conta de equfvocos como esses, a popula- versidade de Campinas, o PIS da região Norte de-
ção, as autoridades e as lideranças políticas e em- cresceu 9%. No mesmo período, as regiões Sul e Su-
presariais da região vêem-se diante de um dilema: deste-apresentaram crescimento de, respectivamen-
fazer frente à necessidade de superar as dificulda- te, 16% e 1% do seu PIB. Quanto ao Nordeste, este
des econômicas vividas nesse imenso território que não melhorou nem piorou: ficou estacionado.
abriga uma população em estadQ de extrema p.obre- Especificamente no que respeita à Amazônia
za e encontrar formas de combater preconceitos e Ocidental, composta pelos Estados do Amazonas, do
juízos inconsistentes, no que respeita ao destino da Acre, de Rondônia e de Roraima, e onde se I,ocaliza a
região. maior parte da floresta tropical úmida brasileira, o PIS

Nós, os amazônidas, Sr. Presidente, somos os dessa região representa apenas 2,3% do PIB brasilei-
principais interessados na defesa do nosso patrimô- ro. A renda per capita da sua população fica 19%
nio natural. Mas também sabemos vislumbrar nas be- abaixo da média nacional e 60% abaixo da renda da
lezas, na biodiversidade e nas riquezas naturais da região Sudeste.
região em que vivemos um imenso potencial para a A Amazônia Ocidental, Sras. e 'Srs. Deputados,
criação de trabalho e prosperidade para todos. representa cerca de 26% da extensão territorial brasi-

Sabemos que a Amazônia é a nossa grande leira, da qual 32% correspondem a áreas de uso res-
arma para o futuro. Isso, por si só, já é um argumento trito, como as terras indígenas, as estações ecológi-
forte o suficiente para firmar nossa convicção de que cas, as reservas biológicas, os parques nacionais e
ali nada pode ser destruído. Porém, muito pode ser -as áreas de proteção ambiental. Tirados esses 32%
construído. Por isso, nada justifica o imobilismo, dis- de áreas de uso restrito, restam mais de 600 mil quilô-
farçado sob uma-capa de excesso de zelo, que tem metros quadrados à espera de investimentos federa-
caracterizado a postura do Poder Público federal em is, no mínimo semelhantes aos que levaram a região
relação ao desenvolvimento da região. Sudeste a participar, hoje, com mais de 57% no PIS



25250 Quinta-feira 18 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2000

brasileiro e a ostentar um renda per capita 34% aci- criação da Zona Franca possibilitou, pela primeira vez
ma da média nacional. na história da região, a consolidação de um parque in-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nos loca- dustrial sofisticado, baseado na produção de ele-
is onde o Governo federal decidiu investir na Amazô- tro-eletrônicos, e que tem sido responsável pelo aten-
nia Ocidental os resultados foram surpreendentes. dimento de parcela ponderável da demanda interna
Veja-se, como exemplo, o caso da Zona Franca de do País por esse tipo de bem.
Manaus. Do ponto de vista negativo, a migração em mas-

Instituída pela Lei nº 3.173, de 6 de junho de sa da população do interior para Manaus provocou o
1957, a Zona Franca só veio a ser operacionalizada esvaziamento demográfico da zona rural, gerando em
dez anos depois, a partir de 1967, quando foi criada a conseqüência um problema social de grandes dimen-
Superintendência da Zona Franca de Manaus - sões para a Capital do Estado. Acrescente-se a isso a
SUFRAMA. Hoje, suas atividades produtivas já são redução na produção de alimentos para a população
responsáveis pela geração de mais de 120 mil empre- urbana.
gos formais no setor privado e mais de 70 mil empre- E por que isso aconteceu, Sras. e Srs. Depu-
gos no setor público, em níveis federal, estadual e tados? Sem dúvida, pela pouca agregação de valor
municipal. Além disso, a Zona Franca responde tam- que o modelo de empreendimento adotado possibili-
bém por 37% da receita total líquida do Governo do tou até hoje e pelo débil intercâmbio econômico in-
Estado do Amazonas, por 32% da receita total líquida tra-regional. Esses dois fatores, juntos, inviabilizaram
da Prefeitura de Manaus e por 20% da receita totallí- o surgimento de um tipo de desenvolvimento au-
quida das Prefeituras dos 61 municípios do interior do to-sustentado na região, nos moldes necessários à
Estado. convivência com os mecanismos de livre mercado.

No entanto, Sras. e Srs. Deputados, de acordo A gravidade desse problema, Sr. Presidente,
com a Constituição de 1988, a Zona Franca de apresenta-se tanto maior se imaginarmos que o es·
Manaus já está com seu atestado de óbito assinado - gotamento do atual modelo arrastará consigo todo o
tem dia marcado para morrer. É a única zona franca Estado do Amazonas, hoje dependente em mais de
do mundo com prazo certo de duração. 90% de suas atividades econômicas, do que é pro-

No ano de 2013, deverão acabar os incentivos cessado em Manaus, no âmbito da Zona franca.
fiscais que permitiram a instalação, no Estado do O que a Zona Franca precisa no momento, Sras.
Amazonas, de cerca de quatrocentas indústrias e Ie- e Srs. Deputados, não é de uma "operação desmon-
varam o Estado, em 1997, a contribuir com 55% de te". Ela precisa, com urgência, é de uma reformulação
toda a arrecadação de tributos federais na região de sua proposta inicial, no sentido de transformá-Ia
Norte e com 61 % do total arrecadado pela região com em uma plataforma de exportações.
o Cofins, o PIS/Pasep e a Contribuição Social sobre o E essa mudança, Sr. Presidente, não precisará
Lucro. Para se ter uma idéia do que isso representa, passar sequer por um programa de melhoria da
em termos de Brasil, basta saber que o faturamento mão-de-obra. A Sharp da Amazônia, por exemplo, de-
da Zona Franca, em 1996, foi superior ao que o País tém o recorde mundial de produtividade em televisões
obteve, nesse mesmo ano, com as suas cinco princi- e videocassetes. Um operário da empresa produz em
pais safras agrícolas, que são as safras de soja, mi- Manaus 60 televisores por dia, contra 48 de um funci-
lho, arroz, trigo e algodão. onário da Sharp no Japão. Fabrica 26 vídeos por dia,

É bem verdade que a criação da Zona Franca contra 22 da média mundial.
provocou uma exagerada concentração da economia A coreana Samsung, que se instalou em novem-
amazonense em Manaus e, com isso, o esvaziamen- bro de 1995 na Zona Franca, precisou de apenas três
to do interior e o inchaço populacional da Capital, hoje meses para alcançar a produção de mil televisores
a terceira cidade do País em número de favelas. Mas, por dia. Para chegar à mesma marca em países como
sem as indústrias, o Estado do Amazonas corre o a China, a Rússia, a Inglaterra, a Espanha e o México,
risco de voltar a ser o deserto econômico que foi entre a empresa levou um mês a mais. Em termos de con-
o decHnio da borracha e a criação da Zona Franca, trole de qualidade, a Honda local virou modelo para
em 1967. todas as subsidiárias da empresa no resto do conti-

Se pesarmos os aspectos positivos e negativos nente.
da criação da Zona Franca de Manaus, Sr. Presiden- Vê-se que qualificação profissional e vontade de
te, vamos ver que os benefícios superaram em muito crescer e progredir é o que não falta ao amazonense.
os custos do empreendimento. Em termos positivos, a O que a Zona franca precisa, na verdade, para trans-
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formar-se em plataforma de exportação, é de in- E esse sonho é possível, senhoras e senhores.
fra-estrutura. Mas o Governo Federal, senhoras e se- Basta para isso que tenhamos condições de reforçar
nhores, não parece muito interessado em promover a nossa produção para exportação, baseando-a mais
as mudanças necessárias para que a região venha a que tudo em novas indústrias montadas sobre a bio-
dar mais esse salto. Tanto que, recentemente, o Go- tecnologia e a química de recursos naturais, como in-
verno Amazonino Mendes precisou financiar, com re- sumos bióticos, fármacos, cosméticos e produtos
cursos do próprio Estado, a pavimentação da agroindustriais tropicais com alto valor agregado e
BR-174, que é uma rodovia federal. elevado coeficiente de conhecimento científico.

Essa estrada, Sr. Presidente, é vital para a eco- O modelo de desenvolvimento que sonhamos
nomia da Amazônia, pois cruza o Estado de Roraima para a Amazônia é o que possa combinar alta tecno-
e vai terminar na fronteira com a Venezuela. Com o logia e elevada qualidade de vida, e que tenha condi-
asfaltamento do trecho que liga o Estado do Amazo- ções de promover a integração da região às economi-
nas à Venezuela, concluído recentemente, a Amazô- as nacional e internacional, preservando, ao mesmo
nia passou a contar com uma importante rota de es- tempo, a ecologia e internalizando os benefícios do
coamento de seus produtos para a Europa, os Esta- crescimento econômico por meio da exploração sele-
dos Unidos e o Caribe. tiva, racional e tecnologicamente avançada dos recur-

A BR-174 tem tudo para transformar-se em um sos naturais.
corredor comercial por onde circularão, numa dire- Em agosto do ano passado, os Governadores
ção, as exportações de produtos eletrônicos e agríco- dos Estados do Amazonas, do Acre, de Rondônia e
las, e na outra, as importações de alumínio, aço, ci- de Roraima, que são as Unidades da Federação que
mento e produtos químicos. formam a Amazônia Ocidental, apresentaram ao Sr.

Com a reestruturação da Zona Franca de Presidente da República anteprojeto de lei propondo
Manaus e um projeto de exploração racional da flo- a criação do Fundo para Integração e Desenvolvi-
resta, a Amazônia estará pronta para adentrar o ter- mento da Amazônia Ocidental, o Pró-Amazonas.
ceiro milênio com grandes possibilidades de transfor- Esse fundo tem como finalidade contribuir para o de-
marsua população em cidadãos completos que ela me- senvolvimento econômico e social da região e para a
rece ser. superação das limitações que geram as desigualda-

Estimativas oficiais indicam que o turismo eco- des locais, em comparação com as demais áreas do
lógico, se devidamente estimulado, pode gerar, ape- território nacional.
nas no Estado do Amazonas, nos próximos dez Com o Fundo, pretende-se dar o primeiro passo
anos, 59 mil empregos diretos e receitas de 3 bilhões em direção ao que se considera prioritário para o de-
de dólares por ano, com a atração de 1,5 milhão de senvolvi!TI~nto da. região, que é implantação de pro-
turistas. gramas e projetos que possibilitem a criação de maior

O incentivo ao turismo ecológico, junto com o número de empregos e maior massa salarial por uni-
estfmulo ao desenvolvimento industrial e tecnológico, dade monetária lá investida. Espera-se também 10-
em pontos estratégicos da região, são o caminho viá- grar a incorporação de maior valor adicionado dentro
vel e possfvel para transformar em realidade o maior dos quatro Estados que compõem a Amazônia Oci-
sonho de todos nós, amazônidas, que é poder cons- dental, a geração de divisas de exportação e o ingres-
truir na região uma sociedade coerente com sua base so de divisas por meio do aproveitamento racional
sociocultural e ecológica, mas, ao mesmo tempo, mo- dos recursos da biodiversidade.
derna e aberta para a assimilÇlção dos avanços da Pretende-se ainda, senhoras e senhores, dar
ciência e da tecnologia mundiais, em benefício do seu prioridade às atividades turísticas e àquelas que pro-
próprio desenvolvimento. piciem a redução do dispêndio de divisas e a substitu-

O que perseguimos hoje é um modelo de cresci- ição de importações, bem com às que, de preferên-
mento centrado no grande potencial de recursos na- cia, independam de incentivos fiscais ou de subsfdios
turais da região, em especial na sua biodiversidade. de qualquer natureza, e sobretudo às que contribuam
Um modelo de desenvolvimento que possibilite a in- para a preservação do meio ambiente.
ternalização da renda por meio da verticalização e da Os recursos para criação e manutenção do Fun-
diversificação da estrutura produtiva. Um modelo que do virão, basicamente, dos empreendimentos priva-
possa ampliar o mercado interno regional e elevar a dos responsáveis pela fabricação de produtos indus-
oferta de bens voltados para o consumo interno, in- tria,lizados de produção hegemônica ou dominante na
clusive bens duráveis. Zona Franca de Manaus.
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O que se acha expressamente consignado na or patrimônio. Mas o modelo de desenvolvimento
proposta do Pró-Amazonas, Sr. Presidente, é a cria- sustentado que se persegue para a região não pode
ção de condições para o desenvolvimento de ativida- cair na armadilha conservadorista que pretende colo-
des produtivas que reduzam o grau de dependência cá-Ia debaixo de uma redoma, relegando sua popula-
da Amazônia Ocidental em relação ao modelo da ção à condição de relíquia arqueológica, condenada
Zona Franca de Manaus. a viver em condições primitivas e desumanas, vege-

O plano propõe que, durante o prazo de garantia tando e perambulando dentro dos limites da área po-
de funcionamento da Zona Franca, nos termos do art. tencialmente mais rica do planeta.
40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitóri- O processo de desenvolvimento amazônico
as, seja suprimido o grau de instabilidade e insegu- deve ser baseado no ecodesenvolvimento com alta
rança com que se tem ameaçado essa área fiscal in- tecnologia, mas é importante que se possa maximizar
centivada, uma vez que isso compromete o fortaleci- a utilização de toda essa riqueza em benetrcio da po-
mento dos empreendimentos ali estabelecidos e a pulação. O que queremos para a Amazônia, Sr. Presi-
possibilidade de captação de novos investimentos. dente, Sras. e Srs. Deputados, é mais do que o respei-

Esses investimentos são essenciais para que, to à sua biodiversidade e à sua beleza exuberante. O
durante o prazo constitucional de vigência da Zona que queremos para a Amazônia é o respeito a todas
Franca, possam ser criadas as condições de in- as formas de vida que ali se manifestam, em especial
fra-estrutura indispensáveis ao desenvolvimento eco- o respeito à vida humana.
nômico desconcentrado e à integração da Amazônia Muito obrigado.
Ocidental ao espaço político-econômico brasileiro. A SRA. ALCIONE ATHAYDE - Sr. Presidente,

Sem essas obras de infra-estrutura, que por su- peço a palavra pela ordem.
posto devem preceder a realização dos investimentos OSR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
privados na região, não será possível superar as desi- Tem V. Exa. a palavra.
gualdades regionais que hoje dominam a Amazônia A SRA. ALCIONE ATHAYDE (PPB - RJ. Pela
Ocidental. ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi-

Por isso, a proposta de criação do dente, Sras. e Srs. Deputados, a CPI criada nesta
Pró-Amazonas precisa ser levada adiante e concreti- Casa com a finalidade de investigar a incidência de
zada com a maior brevidade possível, pois ela repre- mortalidade materna no Brasil ouviu, em sua primeira
sentará a redenção econômica e social desse imenso audiência pública, a Ora. Tânia Lago, Coordenadora
vazio no território nacional, que precisa ser urgente- da Área Técnica da Saúde da Mulher, do Ministério da
mente integrado ao espaço político-institucional e Saúde.
econômico da Federação. Durante a audiência, foi apresentada a taxa de

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é cres- mortalidade materna nos países desenvolvidos. Os
cente a consciência de que a miséria é a forma de po- valores são inferiores a nove óbitos por 100 mil nasci-
luição mais dramática no Terceiro Mundo. A falta de dos vivos. No caso brasileiro, foram apresentados da-
estímulo à produção gera desemprego, que acaba dos de 1997, segundo os quais a razão de morte ma-
produzindo a favelização das cidades e a depredação terna, obtida a partir de óbitos declarados, foi de 51,6
dos recursos naturais. Nas cidades, a falta de in- óbitos por 100 mil nascidos ~ivos. Nas regiões Sul e
fra-estrutura leva à contaminação das águas pluviais Sudeste esses valores foram, respectivamente, de
e dos lençóis freáticos pelos dejetos jogados nos va- 72.8 e 57.5, enquanto que na região Nordeste foi de
lados a céu aberto e pelos monturos de lixo nas ruas. 49.9 e na região Norte, de 36.9. A variação apresenta-
Esta, sim, é a forma de poluição mais visrvel, perver- da decorre da maior cobertura e da melhor qualidade
sa e desumana existente no País: a poluição que de- do registro de óbitos, aliadas à investigação de óbitos
corre da exclusão social. femininos em idade fértil, no Sul e Sudeste.

As políticas governamentais brasileiras para a O grave é que a própria representante do Minis-
Amazônia parecem cada vez mais determinadas por tério da Saúde reconhece que não é possível estimar
influências externas, orientadas pelas necessidades o número de óbitos não registrados e os
do público internacional, do que para as necessida- mal-declarados, devido à ausência de pesquisas re-
des dos seus 16 milhões de habitantes. centes, à existência de cemitérios clandestinos, à

Repetimos que, de maneira alguma, o desenvol- ocorrência de partos domiciliares em áreas rurais, à
vimento da Amazônia poderá acontecer em detrimen- dificuldade de acesso aos cartórios, ao desconheci-
to da preservação do meio ambiente, que é o seu mai- menta da população quanto à importância do atesta-
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do de óbito como instrumento de cidadania e ao pre- rias tentativas de negociação. Desde setembro do
enchimento inadequado das declarações de óbito. ano passado a coordenação dos servidores públicos
Mais grave ainda é a constatação, pelo próprio Minis- vem tentando negociar com o Governo Federal, e
tério da Saúde, de que 98% das mortes maternas po- nada. A intransigência, neste momento, é a respon-
deriam ser evitadas, e essas continuam. Cabe às au- sável pelo impasse, que não pode continuar.
toridades ligadas à área de saúde fazer com que suas Chegou o momento de ficarmos ao lado dos
ações sejam tão contundentes quanto seu discurso. servidores, porque são eles que atendem às deman-
Mesmo sem dados precisos, sabemos que o índice é das da população; são eles os responsáveis pela for-
altíssimo ao compararmos com os países do Primeiro mação das futuras gerações de profissionais; são
Mundo, e providências urgentes devem ser adotadas. eles que, na área da saúde, salvam milhares de vidas.

As causas, por certo, já são por demais conheci- No início deste ano fizeram o primeiro alerta ao Go-
das. Dentre outras, a precariedade do atendimento verno, quando funcionários do Poder Judiciário ame-
pré-natal e seu acompanhamento, o que ocorre em açaram entrar em greve.
parte expressiva dos municípios b~silei~os e contri- Chegou a hora de forçarmos a situação, para
bui para o aU":lento das mo~es p.erlna!aIS, das ano- que o Presidente Fernando Henrique Cardoso conce-
mahas congênitas e das ~eptlcemlas, sao alg.un~ dos da os 63% de reposição salarial reivindicados pelos
fatores que podem explicar os elevados nlvelS de servidores públicos, por uma questão de justiça. Di-
mortalidade. nheiro há, para dar esse aumento. Recentemente, o

Algumas medidas que estão sendo anunciadas Governo repassou mais de 11 bilhões para pagamen-
pelo Ministério da Saúde para melhoria da assistên- to da dívida externa - 28% a mais, ou quase um terço,
cia pré-natal, para melhoria da assistência ao parto e do que foi pago no mesmo período do ano passado.
para "2elhoria ~a a~sistência n~ planejamento familiar Parece que o Presidente Fernando Henrique
poderao ser o iníCIO da reversao desse quadro. Cardoso, além de deixar que o pensamento neolibe-

Quanto ao planejamento familiar, é fundamental ral lhe suba à cabeça, transformou o seu coração
a aquisição e a distribuição de anticoncepcionais, numa caixa registradora, que o impede de ter sensibi-
mas apenas isso não garante atendimento de quali- Iidade. A reivindicação dos funcionários públicos fe-
dade às mulheres nos serviços de saúde. derais já é questão de solidariedade humana. É im-

Especial atenção deve ser dada à implementa- possível sobreviver sem aumento salarial por seis
ção de ações educativas que permitam um planeja- anos, quando preços e tarifas sofreram reajustes.
mento familiar consciente e investimento real na ca- Não podemos, de forma alguma, manter qual-
pa~itação dos gestores ~o SUS, ~ermitind~ que as f~- querentendimento, dar apoio ou até mesmo discutir o
míllas escolham o metodo anticoncepcional mais assunto com o Governo, que está sendo intransigente
apropriado e, caso seja sua opção, as mulheres e o com esta Casa e com a própria Nação.
feto tenham uma gestação saudável. . O aumento salarial depende simplesmente de

A SRA. MIRIAM REID - Sr. Presidente, peço a vontade política. Cito um exemplo: o Governador do
palavra pela ordem. Rio de Janeiro, Anthony Garotinho, elevou o piso sa-

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - larial dos funcionários do Estado para 400 reais. E o
Tem V. Exa. a palavra: Rio de Janeiro vive a mesma realidade econômica,

A SRA. MIRIAM REtO (PDT - RJ. Pela ordem. as mesmas dificuldades. Quando se priorizam o res-
Sem revisão da oradpra.) - Sr. Presidente, Sras. e peito e a dignidade do servidor e não se medem es-
Srs. Deputados, venho a esta tribuna fazer um apelo, forços, temos condições de cobrar um serviço públi-
na condição de funcionária pública. Sei que muitos co melhor.
colegas estão deputados, pois na verdade, a exemplo E mais: a reforma administrativa não passa de
desta Deputada, são servidores públicos. Não nos desmonte da máquina administrativa. Não se investe
podemos calar neste momento, pois quem cala con- mais no setor público deste País. Se o salário mínimo
sente. A hora exige um posicionamento desta Casa. é de 151 reais, todos podemos avaliar o aumento da

Venho conclamar a todos os Líderes para que, demanda em todas as áreas. A situação de miséria e
independentemente de suas posições partidárias, penúria do povo brasileiro exige, cada vez mais, a am-
promovam entendimento e firmem posição em defesa pliação dos diversos atendimentos. Ao reduzir esses
dos servidores públicos federais deste País, em greve investimentos, o Governo criminoso, irresponsável e
desde o dia 10de maio- último recurso, depois de vá- intransigente que aí está condena milhares de brasi-



Todos aqui sabemos que, para grande parcela
das crianças brasileiras que freqüentam a escola, a
merenda lá distriburda é a mais nutritiva e, não raro, a
única refeição do dia. Também não constitui nenhuma
novidade o fato de que o programa da merenda esco
lar, instituído no País em 1954, provocou imediata e
significativa redução nos índices nacionais de evasão
escolar. Atraídas pela chance de comer, as crianças
passaram a freqüentar a escola com assiduidade, e a
partir dar muitas desenvolveram autêntico e produtivo
amor ao saber.
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leiros à morte e compromete o futuro e a soberania Empresas como a Nutrix, uma das acusadas de
deste País. superfaturar preços e de oferecer produtos com teor

Épor isso que faço este apelo: enquanto estiver- nutritivo inferior ao das especificações, cometem,
mos aqui, hoje ou amanhã, façamos uma reunião portanto, um autêntico crime de lesa-pátria.
com os Uderes para firmar posição sobre o assunto, A Nutrix, também chamada Edchips Indústria e
exigindo que o Governo abra as negociações e garan- Comércio de Alimentos, vendeu alimentos para a me-
ta o direito sagrado desses servidores, que pedem renda escolar em quatro municípios do meu Estado, o
apenas 63% de aumento. Não é nada diante do au- Espírito Santo. Essa mesma empresa abastece a rede
mento verificado em vários setores: aluguel, combus- pública de ensino dos Estados do Tocantins, Rio Gran-
tíveis, remédios, alimentação, sem falar do vestuário. de do Sul e Goiás, Estado onde a distribuição dos ali-

Esta Casa não pode, de forma alguma, perma- mento~ da Nutrix às escolas foi,suspensa de~de o final
necer em silêncio. de abnl por ordem da Secretana de Educaçao.

. , O Governo de Goiás tomou essa atitude após a
MUIto obngada. divulgação de laudos do Laboratório Noel Nutels, do
O SR. FEU ROSA - Sr. Presidente, peço a pala- Rio, atestando que a sopa desidratada vendida pela

vra pela ordem. Nutrix não possui carne de frango, tem pouca ou ne-
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - nhuma proteína de soja e contém corantes perigosos

Tem V. Exa. a palavra. para o consumo infantil. As bebidas lácteas da Nutrix,
O SR. FEU ROSA (Bloco/PSDB _ ES. Pronun- por sua v~~, não apre~entam a quantidade de nutrien-

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. tes especificada no rotulo do produto.
Deputados, lamentavelmente, a merenda escolar tor- Esse~ testes, Sr?s. e S!s. Deputados, foram ?~-
nou-se um dos alvos preferidos das quadrilhas espe- piamente dIvulgados a Naç~o, no progr~ma F~ntastl-
cializadas no saque ao dinheiro público. co, da Rede Globo. A Nutnx, porem, ainda nao deu

, , . explicações convincentes sobre o assunto e continua
As denuncias contra o ,pagamento,d.e p~oplnas distribuindo seus produtos fraudulentos, pagos com

por empresas para o favorecimento em hCltaçoes e a dinheiro público a crianças do Brasil inteiro
má qualidade dos alimentos fornecidos por elas avo- F rt' t I t d ' f "t
I d rt I d P , aço, po an o, ape o a o os os pre elos e ve-
umam-se e no e a su o ais. readores de municípios que têm produtos da Nutrix

Para agrav~ ainda. mais ~ situa~ão,. o Tribunal em seus estoques: encaminhem, o quanto antes,
de Contas da Umao considerou inconstItucional a me- amostras desses bens a um laboratório isento e res-
~ida provisória que atribuía a competência par~ fisc~- peitável e, caso seja comprovada fraude na especifi-
hzar os programas de merenda escolar ao~ "!n.bunals cação dos alimentos, o órgão comprador deve buscar
e Conselhos de Contas dos estados e munrclplos. Ou uma indenização pelos danos sofridos.
seja, hoje não há responsável formal pela fiscalização Aproveito a oportunidade para parabenizar a
do uso desses recursos. presteza com que está agindo a Prefeitura do Municí-

Tal estado de coisas, nobres colegas, não pode pio capixaba de Viana. Tão logo tomou conhecimento
perdurar. Mais que um verdadeiro atentado ao patri- das irregularidades detectadas pelo Laboratório Noel
mônio material da Nação, essa situação representa Nutels, a Secretaria de Educação de Viana encami-
seriíssima ameaça ao inestimável patrimônio huma- nhou amostras de todos os produtos comprados da
no constituído pelas nossas crianças em idade esco- Nutrix ao Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, e ao La-
lar. boratório Central, na capital càpixaba, para serem

examinadas.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a so

ciedade não pode omitir-se de também acompanhar
de perto, ela própria, a aplicação de recursos públicos
em setores tão cruciais para a vida da Nação como os
programas de distribuição de merenda escolar.

O Estado tem, é verdade, a obrigação de manter
uma estrutura de fiscalização bem definida, seja ela
no âmbito dos Tribunais de Contas, seja ela no âmbito
do Ministério da Educação, mas a fiscalização oficial
não exime dessa responsabilidade os diretores de es-
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colas, os pais e, sobretudo, os professores, que ocu- tenho feito por diversas vezes, sobre a situação vexa-
pam posição privilegiada para observar e, se for o minosa, crítica, por que passam os servidores públi-
caso, denunciar implacavelmente quaisquer indícios cos no nosso País. São cinco anos sem reajuste, ca-
de irregularidades que comprometam a qualidade minhando para o sexto ano, com perdas de 63,68% e
desse sagrado direito de nossas crianças, que é a uma insensibilidade absoluta por parte do Govemo
merenda escolar. Federal na resolução desse problema. Na quinta-feira

Sr. Presidente, gostaria que meu pronuncia- passada, já falei nesta Casa a respeito do assunto.
mento fosse divulgado no programa A Voz do Brasil e Há pouco tempo, eu e um conjunto de deputa-
em todos os órgãos de comunicação da Casa. dos estivemos reunidos com os servidores públicos,

Era o que tinha a dizer. tentando negociar com o Governo. Acabo de chegar
O SR. NELSON PELLEGRINO - Sr. Presiden- de uma reunião realizada com o Presidente Michel

te, peço a palavra pela ordem. Temer e o Colégio de Líderes, na qual fomos manifes-
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) _ tar nossa preocupaçã~ e ~olicitar a S. Exa. a abertura

Tem V. Exa. a palavra. de um canal de negoclaçao com o Governo Federal,
O SR. NELSON PELLEGRINO (PT _ r;3A. Pela para q~e ele sente com os servidores .públicos.

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, . Tao lame~t~vel,quanto passar cmco anos.sem
Sras. e Srs. Deputados, inicialmente gostaria de noti- reaJusta~ os salanos e e~te Gov~r~o seq~e~ se dispor
ciar a esta Casa que acabo de ingressar com um pro- a negociar com os servldore~. E I~admlsslvel q~e o
jeto de decreto legislativo para sustar os efeitos do in- Gove~n~ sequer sente para dl~cutlr com os serv~do-
ciso 11 do art. 22 da Lei nº 9.849, de 26 de outubro de res publlcos o fato de estar há cinco anos sem reaJus·
1999, que altera o inciso Ido art. 4º da Lei nº 8.745, de tar seus salários.
dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação Então, faço aqui este apelo, para que esta Casa
de funcionários, por tempo determinado, para atender constitua uma Comissão e para que o Governo Fede·
a necessidade temporária de excepcional interesse ral negocie com os servidores, porque é inadmissível
do serviço público. esse arrocho a que elés têm sido submetidos.

Esse dispositivo, que é inconstitucional, permitiu É sempre importante lembrar que esta não é só
que o Governo não efetivasse a medida, por diversas uma greve por melhorias de salário, pela reposição
vezes confirmada na Justiça, que garantia o direito de das perdas de 63,68%, mas em defesa do serviço pú· ,
milhares de servidores da antiga Sucam a serem rein- blico, que está sendo desmol')tado de forma criminosa
tegrados no Rio de Janeiro. Essa medida baixada pelo Governo Fernando Henrique Cardoso. É uma
pelo Governo permite contratar servidores no lugar greve em defesa da Previdência Social, que vem seno
dos que foram demitidos. do atacada por sucessivas medidas desta Casa. É

Quero também noticiar a esta Casa que acabo uma greve em defesa do nosso País, porque servidor
de entrar com requerimento de indicação ao Poder mal remunerado é servidor mal estimulado, e um ser·
Executivo relativo à Medida Provisória nº 1.956-49, de vidor mal estimulado acaba diminuindo sua produtivi-
27 de abril de 2000, publicada no Diário Oficial da dade. Além disso, o prejuízo por um serviço público
União do dia de 28 de abril último, que traz alterações desmontado é justamente da população que necessi·
ao Código Florestal. É uma indicação ao Exmo. Sr. Mi- ta deste serviço público, e o beneficiário maior é a eli-
nistro da Casa Civil, Pedro Parente, e ao Exmo. Sr. Mi- te brasileira, que não quer uma máquina de adminis-
nistro do Meio Ambiente, José Sarney Filho. tração financeira funcionando, que não quer uma má-

Neste momento, o País inteiro discute o projeto quina de fiscalização. Esse desmonte acaba, sem dú-
que acaba de ser aprovado na Comissão Mista que vida alguma, beneficiando essas elites.
reduz para 50% a área de preservação na Amazônia Por último, Sr. Presidente, falo sobre a Medida
e também permite a exploração do cerrado. A indica- Provisória nº 1.956-49, de 2000, que altera dispositi-
ção também condena a medida provisória em trâmite vos do Código Florestal. Neste pronunciamento, trato
nesta Casa, que reduz a área de preservação. Afinal, de uma série de aspectos em relação a essa tentati·
o País inteiro repudia a possibilidade de redução de va, por meio de medida provisória, de modificar o Có·
80% para 50% da área de preservação na Amazônia digo Florestal, o que é inadmissível. Também faço aJ-
e no cerrado do nosso País. guns comentários relacionados à tentativa de redu-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não po- ção da reserva florestal da Amazônia, no Norte do
deria deixar de me manifestar, nesta tarde, como já País, e do cerrado, no Centro-Oeste.
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sabida- restadas crescem em ritmo vertiginoso e acelerado,
mente é o Brasil um dos países detentores de maior ao som trepidante do moderno maquinário extrativo,
biodiversidade no planeta, apesar de toda a devasta- tendo chegado a 27% em 1997/1998.
ção a que tem sido impiedosamente submetido nes- Passemos uma vista sobre o que, enfim, ocor-
tes 500 anos - fruto da concepção colonialista trazida reu e sobre o que continua em discussão, neste mo-
pela nau-capitânea, aquela, que, com sucesso, inclu- mento, nesta Casa, do ponto de vista normativo, em
sive ideológico, aqui aportou há quinhentos anos. relação ao Código Florestal. Tenhamos a coragem de

É concepção que se faz presente até mesmo analisar os passos da catástrofe normativa que se
em nosso próprio adjetivo pátrio - "eiro", em portu- avizinha, tão célere quanto a motosserra veloz, que,'
guês, é sufixo que designa profissão: marceneiro, ma- em minutos, faz tombar o que a natureza construiu
deireíro, pedreiro, carpinteiro, engenheiro... durante séculos:

"Brasileiros", pois, no início de nossa história, 1. O Governo Federal encaminhou ao Congres-
eram os madeireiros que se dedicavam à extração ir- so Nacional, ao sabor de sua voracidade legiferante,
refreada do pau-brasil- árvores centenárias, frondo- desprovida (como sói acontecer) dos requisitos de ur-
sas, presentes em nossas matas, arrancadas e ex- gência e relevância (tanto que hoje está em sua 491

portadas sem critério com a forçada colaboração de reediçãe), a Medida Provisória nº 1.511 (hoje sob nº
povos ditos selvagens, que tinham uma cultura sus- 1.956-49, de 2000), destinada a alterar dispositivos
tentável e foram escravizados pela cobiça e ganância do Código Florestal (Lei n2 4.771/65), que, segundo
incrustadas na sede insaciável de poder. elementar bom senso, mereceriam, no mínimo, a

Transcorridos 500 anos, a nova nau-capitânea oportunidade de discussão de um processo legislati-
mal consegue sair do porto de origem, não chegando, vo normal.
evidentemente, ao seu destino. Que melhor metáfora 2. Valendo-se da série interminável de reedi-
para o retrato social, político e ambiental deste País, ções, a presença ruralista no Congresso Nacional
que gigante quer ser, mas afogado está em mar de preparou-se para dar, em dezembro passado, um gol-
desigualdades! Nação que ambiciona ser sujeito de pe mortal em todo o nosso sistema jurídico de prote-
sua história, mas não consegue, sequer, deixarde ser ção florestal, tentando impor à sociedade um hedion-
objeto passivo de cobiça externa, à qual se curvam do projeto de lei de conversão à referida medida pro-
seus governantes! visória, objeto de intenso protesto social, inclusive

Melhor fotografia, realmente, não há que a es- nosso, na ocasião, nesta tribuna.
trondosa e ridicularizadora viagem da novel nau, 3. Em razão de inusitada, intensa mobilização -
com direito, inclusive, à reprise da violência imposta e pressão - da sociedade civil e de centenas de orga-
aos habitantes autóctones desta terra há cinco sécu- nizações não-governamentais, logrou-se o adiamen-
los. to da votação do projeto de lei de conversão para este

A metáfora se encaixa, como uma luva perfeita, início de ano.
para o que aqui prestes a acontecer está, se for apro- 4. Nesse ínterim, a Câmara Técnica Temporária
vado o parecer do Relator designado à Medida Provi- de Atualização do Código Florestal, do Conselho
sória n!l 1.956-49, publicada no dia 28 de abril último, Nacional do Meio Ambiente, passou a realizar audiên-
alterando e acrescentando dispositivos à Lei nº 4.771, cias públicas com o objetivo de debater as alterações
de 1965, que instituiu o Código Florestal. propostas, para, ao final dessas audiências, che-

Se este Plenário acatar o projeto de lei de con- gar-se (haja vista o parecer apresentado pelo Relator
versão, aprovado na última quarta-feira, na Comissão e acolhido pela Comissão Especial por esmagadora
Especial que examinou a medida provisória em tela, maioria de 70%) à melancólica conclusão de que
estarão emolduradas as conquistas do espoliador. Se esse processo de discussão outra finalidade não teve
essa falácia tornar-se o novo direito florestal brasilei- que buscar junto à sociedade civil legitimidade para
ro, retratará, com perfeição, a desídia e a ganância um vício de origem decorrente da flagrante inconstitu-
que vêm dizimando nosso patrimônio ambiental, ir- cionalidade da iniciativa do Executivo de usar o instru-
responsável e constantemente numa caminhada de mento legislativo excepcional para alterar, à revelia da
cinco séculos. sociedade, o Código Florestal.

Contra fatos, afinal, argumentos não há: a Mata 5. É bom, ainda, lembrar que a derradeira reedi-
Atlântica já perdeu 92,5% de sua vegetação primária; ção dessa famigerada medida provisória ocorreu na
a destruição do cerrado já chega aos 80%, sem men- sexta-feira, 28 de abril, véspera de três dias não-úteis,
cionar a destruição amazônica, cujas áreas desflo- sábado, domingo e Dia do Trabalho, em que não hou-
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ve qualquer tipo de plantão, na Secretaria do Con- 9. O referido texto - como mero subsídio - fica-
gresso, para o recebimento de emendas a quaisquer ria ao alvedrio da boa vontade de um ou outro mem-
medidas provisórias, dentre as quais essa. bro da Comissão Especial incumbida de apreciar a

6. Em face do que versa o art. 42 da Resolução matéria ou serviria como mote inspirador para o Rela-
nº 1, de 1989 do Regimento Comum do Congresso tor remendá-lo, de acordo com os interesses dos ru-
Nacional, que dispõe sobre a apreciação, pelo Con- ralistas, já que subsídio, no processo legislativo, tem a
gresso, das medidas provisórias a que se refere o art. mesma natureza jurídica de sugestão, semelhante
62 da Constituição Federal, podem ser oferecidas aos memoriais, no processo judicial, onde o advoga-
emendas às mesmas nos cinco dias que se seguirem do sumaria as razões que embasam seu ponto de vis-
à sua publicação no Diário Oficial da União (e é a es- ta e as entrega aos julgadores no momento próximo à
drúxula praxe da Casa que esse prazo, contrariamen- apreciação judicial do seu recurso.
te a qualquer regra comezinha de processo, começa Desses fatos lamentáveis, deduz-se haver, no
em qualquer d.ia, mesmo não útil ou o primeiro de momento, neste Parlamento, o seguinte quadro som-
feriados conjugados, independentemente de haver brio de alternativas jurídicas à discussão posta:
ou não algum servidor a postos para receber os recla- a) aprovação do Projeto de Lei de Conversão,
mos e protestos da sociedade consubstanciados em nos termós do parecer do Relator designado, confor-
emendas aos textos enviados pelo Executivo ao Con- me aprovado ontem na Comissão Especial, o que
gresso como medidas provisórias, decorrentes de configuraria inominável tragédia jurídico-ambiental;
convicções não raro tortuosas e arbitrárias). b) rejeição do parecer do Relator, com o resga-

7. No caso da medida provisória do Código Flo- te, por meio de destaques, de projeto de lei de conver-
restal, evidentemente, foi_o que ocorreu - publicou-se são nos termos do substitutivo do Senador Simon,
a medida provisória na véspera de um feriadão e brin- que foi acolhido e modificado pelo Relator, voltan-
dou-se a sociedade, por mero acaso do destino, é cla- do-se ao seu conteúdo original, que contém o texto in-
ro, com dois únicos dias úteis para que apresentasse tegral aprovado pelo Conselho Nacional do Meio
eventuais emendas ao texto questionável do Executi- Ambiente;
vo. c) votação e aprovação do texto de projeto de lei

8. Esgotado o prazo para recebimento de emen- de conversão com o substitutivo Simon, que é o texto
das, foram, ainda assim, apresentadas 19 endossa- Conama;
das pelos ruralistas (que, atentos, mantiveram seu d) resgate das dezenove emendas apresenta-
lobby profissional a postos) e uma última - a única das pelos ruralistas, por meio de destaques, inserin-
com cunho ambiental -, em que o Senador Pedro Si- do-as no texto do Relator como reforço a esse, com a
mon ofereceu, como substitutivo ao Congresso, o in- aprovação do projeto de lei de conversão do Relator,
teiro teor do texto aprovado peJo Conselho NaciOnal devidamente aprimorado com as 19 outras emendas,
do Meio Ambiente. Homenagem ao debate democrá- o que poderia deixar o texto ainda mais adequado aos
tico, decorrente de protesto firme, feito pela voz dis- interesses que defendem, com o inerente gravame
ereta e eficaz de uma septuagenária ambientalista ambiental de espoliação adicional;
gaúcha, Magda Renner (alguém cuja história de vida e) rejeição do parecer do Relator e aprovação
é a dedicação à causa ambiental, dos direitos huma- do projeto de lei de conversão nos termos do resulta-
nos e da democracia, sempre vestida da nêcessâria

o

e-- - do final dos debates que ainda vierem a ocorrer na
indispensável simplicidade dos que, por realmente sessão do Congresso que a apreciar, após a votação
serem capazes, não precisam alardear o fato, paten- dos destaques que lograrem ser feitos, acolhidos, vo-
tear a roda ou açambarcar o debate), que havia tido a tados e aceitos com sucesso;
prudência de mostrar a ele a sua preocupação, aler-
tando-o para o risco de que nada, objetivamente, co- f) rejeição do projeto de lei de conversão, das
locaria em discussão o texto (ainda que capenga) o emendas e aprovação da medida provisória, tal como
aprovado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, o Governo a editou;
a menos que fosse o mesmo oferecido como emenda, g) rejeição do projeto de lei de conversão, das
idéia abraçada pelo Senador, nos seguintes termos: emendas, dos destaques e da medida provisória tal
"É preciso que a proposta tenha uma tramitação for- como editada pelo Governo, retornando-se à situação
mal e oficial no Congresso Nacional, a fim de que lhe jurídica anterior à sua apresentação.
seja assegurada a análise e discussão pela Comis- - Há, todavia, outra alternativa juridicamente pos-
são Mista pertinente". srvel, sim, e, além de possrvel, deveras recomendável
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neste momento, que é ser retirada a Medida Provisó- tida na proposição majoritária na Comissão Especial
ria nº 1.956-49, de 2000, do Congresso Nacional, por tornar-se a nova lei?
requerimento de retorno do Poder Executivo, antes É importante enfatizar que os atos internaciona-
de sua votação final em turno único em sessão do is, após ratificados, têm a mesma hierarquia constitu-
Congresso Nacional, volvendo-se, assim, ao estado cional das leis ordinárias, podendo tornar-se inexe-
jurídico anterior à edição dessa proposição, ou seja, qüíveis no País em virtude de norma de direito positi-
ao statu quo ante - à esfera da normalidade do pro- vo posterior que com eles colida.
cesso legislativo (em face da inexistência de situação Nos foros das nações civilizadas e nas reu-
emergencial que justifique legislar sobre esta matéria niões com os chefes de Estado dos demais países,
por meio de medida provisória). o Presidente sociólogo terá de justificar a opção

Mesmo que fosse possível admitir, ad argu- brasileira pela dilapidação do seu patrimônio flores-
mentandum, que urgência houvesse há quatro anos tal, inclusive amazônico, feita com seu concurso, in-
quando esta medida provisória começou a ser edita- centivo e beneplácito, já que o retrocesso normativo
da, emergência hoje obviamente não há mais. que se avizinha é decorrente de medida provisória

Sem a mais remota sombra de dúvida é essa atabalhoada e inconstitucional de sua iniciativa
última a hipótese mais prudente, mais àdequ~da à re- para alterar o bom Código Florestal então_em vigor,
alidade nacional, aos compromissos externos assu- prestes a se~ re~ogado, com a consagraçao das te-
midos pelo Brasil, mais lúcida, enfim. Neste sentido, ses da espohaçao. . A • , •

encaminho, neste momento, indicação à Casa Civil . De outro lad?, se a Presldencla.da Repubhca
da Presidência da República e ao Ministério de Meio efetivamente valonzasse o texto negociado no Cona-
Ambiente. ma, ainda que com todas as falhas que contém, não o

A alternativa prudente de retirada da medida t~ria encaminh~do ao Congresso ~p~~as como um
. ,. ,. Simples subsídIo sem qualquer eflcacla legal, mas

r;~~~s~~~~U;á~~r~~~ ~~~:~:~' ~~f:i~~:'::~~~~:;: tê-Io~i~ ~eito ~nquanto conteúdo .da pró~ria. me~ida
fi t I t I f . t . I provlsona, pOIS, perseverando na mconstltuclonahda-
o~e~ a , como monumen a lasco In ernaclona para de, o Governo Federal ainda uma vez a reeditou mais

o a s. . . . de um mês após ter sido formalmente aprovada a al-
Retorne, pOIS, a sua ongem, esse Instrumento ternativa Conama e sem dela nem uma única linha

e~uivocado e inadeq~ado, ao f~m a que ~e propõe, e aproveitar.
~Iscut.am-se even!uals alte.raç~es deseJada~. sob o O impasse que ora ocorre é, pois, conseqüência
Impéno da normalidade legislativa e democratlca. de uma sucessão de erros e falhas táticas originadas

Louve-se, pois, o Executivo nas sábias palavras na Presidência da República, o que, aliás, não é novi-
e lições de Celso Antônio Bandeira de Mello, o reno- dade alguma.
mado e talentoso a?~in~s!rativista p~trio, mestr~ ~n- Em face de todas essas razões, apostar em
conteste nesta matena: E prerrogativa da Admlnls- eventual reversão do atual estado de coisas ou na
traç~o refazer s~us próprios at~s, qua~do constat~r sessão que votará a matéria em turno único, ou confi-
e~ro , quand? ~als at~s !ore~ Jes~os ?O mteresse p~- ar cegamente em veto do Presidente da República, é
bhco e contrano~ à lei. E, ah~s, nao so sua prerrogatl- delírio tão grande quanto ter acreditado que, enquan-
va, mas seu estnto dever faze-lo, sob pena de respon- to mero subsídio, seria o texto Conama considerado a
sabilidade. favor do ambiente - nem ao menos enquanto emenda

Legisle-se, pois, segundo a regra e não como o foi!
tem ocorrido, sempre trilhando e seguindo-se a exce- Explicará, pois, provavelmente, o Sr. Presidente
ção, filha do arbítrio e do autoritarismo, resquício dos ao mundo que, se antes anuía à exploração ilegal de
regimes totalitários. madeira e à devastação por omissão, agora, tornan-

Afinal, qual artifício diplomático utilizará o hábil do-a legal, pelo menos escapa ele da possibilidade
sociólogo Fernando Henrique para explicar aos seus de responsabilização jurídica, em face do direito inter-
pares, aos órgãos internacionais de financiamento, no, pela destruição de algumas das maiores riquezas
aos países com os quais o Brasil assinou tratados, não só de seu País, mas também da humanidade,
acordos e convenções internacionais, tais como a desta e das futu ras gerações. Mas que importância dá
Convenção da Biodiversidade e a Convenção contra o Presidente, enfim, aos seus filhos e netos?
a Desertificação, que contêm displJsitivos cuja aplica- No sentido de que se restaure o bom senso,
ção será difícil, senão impossfvel, se a catástrofe con- submeto, ainda, à reflexão dos nobres pares doeu-
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mento relevante, denominado "Em Defesa do Código que a defendeu no Conama tem liderado debates
Florestal Vigente", subscrito, em 8 de maio, por Ada em todo o País, reunindo centenas de entidades da
Pellegrini Grinover (vice-reitora da Universidade de área ambiental e a tem defendido, de forma visível,
São Paulo), Antonio Fernando Pinheiro Pedro (diretor perante os meios de comunicação.
da Associação Brasileira de Advogados Ambientalis- O fato, todavia, de participar de debates e discu-
tas), Antonio Herman V. Benjamin (presidente do tir propostas não significa adesão incondicional dos
Instituto O Direito por um Planeta Verde), Fernando eventuais participantes ao Projeto Conama, pois mui-
da Costa Tourinho Neto (Presidente da Associação tas entidades tiveram a cautela de ressalvar, desde o
dos Juízes Federais ~o Brasil - AJUFE), Guilherme princípio, que não concordavam com qualquer refor-
José Purvin de Figueiredo (Coordenador do Instituto ma precipitada, por meio de medida provisória, do
Brasileiro de Advocacia Pública - IBAP e Presidente Código Florestal; em primeiro lugar, em face da forma
do C. E. Meio Ambiente e Relações de Consumo Pro- legislativa escolhida, porque isso seria negar a in-
jeto Marco), José Afonso da Silva (professor titular da constitucionalidade de reedições constantes da medi-
Faculdade de Direito da USP e presidente da Asso- da provisória que alterou o Código Florestal e, em se-
ciação Brasileira dos Constitucionalistas Democra- gundo, no que diz respeito ao mérito, porque a pro-
tas), José Carlos Meloni Sícoli (coordenador das Pro- posta alternativa do Conama não coíbe de forma ade-
motorias de Justiça do Meio Ambiente de São Paulo), quada os diversos riscos que poderão advir de ações
Márcio Cammarosano (presidente da Comissão do lesivas ao patrimônio florestal, tampouco contempla
Meio Ambiente da OAB/SP), Mauro Campbell (procu- adequadamente a defesa do meio ambiente e do pa-
rador-geral de Justiça do Amazonas e presidente da trimônio público.
Comissão de Meio Ambiente do Conselho Nacional Existem, assim, pensamentos diversos das li-
de Procuradores Gerais de Justiça), Odete Medauar nhas de pensamento que estão retratadas no parecer
(professora titular da Faculdade de Direito da USP e do Relator e no texto do Conama, apresentado como
presidente do CEDAU - Centro de Estudos de Direito substitutivo, as duas únicas versões que estão mono-
Administrativo, Ambiental e Urbanístico), Paulo polizando os debates.
Affonso Leme Machado (presidente da Sociedade Há, todavia, uma terceira hipótese, aquela dos
Brasileira de Direito do Meio Ambiente, professor de que defendem a manutenção do Código Florestal nos
Direito Ambiental da Unesp), e que me foi encaminha- moldes em que hoje se encontra - obviamente com a
do, em relação à deliberação que se avizinha neste exclusão das alterações arbitrárias introduzidas pelas
Parlamento: medidas provisórias pós-98.

A proposta legislativa, retratada no re- Não estamos diante de um quadro dogmático
latório do Deputado Moacyr Micheletto, re- ou institucional que recomende ou demande reformas
presentante da CNA, ontem aprovada, aten- emergenciais ou urgentes, por meio da regra ex-
de aos anseios de parcela do setor agrário cepcional da medida provisória, quando há a oportu-
em detrimento da proteção do meio ambien- nidade de utilização do rito legislativo ordinário. Muito
te. Tal alternativa é temerária e colheremos ao contrário, o que bem indica o bom senso é que o
dela péssimos resultados, inclusive econô- Código Florestal precisa, tão-somente, de implemen-
micos. tação, nada mais, nada menos.

A reforma desejada está eivada do pe- Vê-se, pois, nobres pares, que necessitamos
cado capital de sua inexeqüibilidade. A pos- apenas da seriedade tão rara, capaz de conduzir a
sibilidade da compensação de áreas a se· bom e seguro porto a nau-capitânea de nosso patri-
rem conservadas acarretará a morte, a mé- mônio ambiental.
dio e longo prazos, da Reserva Legal Flo- Só os desinformados (para usar um eufemismo)
restal. ou os que não trabalham com o Código Florestal po-

Nós não temos direito de ser ineficien- dem enxergar, no seu bojo, omissões, lacunas e im-
tes e ineficazes, semeando e produzindo precisões hermeneuticamente insanáveis e que, so.
desertos. zinhas, justifiquem o esforço emergencial (e os ris-

A proposta constante do texto do Conama ofe- cos) de uma reforma açodada.
rece uma alternativa ao Projeto Micheletto, sendo É absolutamente evidente que o Código Flores-
necessário estar-se alerta para o fato de que ela tal está sendo objeto de reforma não pelo que lhe fal-
não é um avanço na legislação ambiental, apesar ta, mas pelo que de melhor tem, por suas virtudes,
de algumas inovações adequadas que traz. O grupo ·não por seus defeitos. São exatamente suas qualida-



A floresta amazônica, está comprova
do, não vem a ser o "pulmão do planeta",
como queriam os ambientalistas, mas cons-

Que estas minhas palavras sejam igualmente
as da Câmara dos Deputados.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDr - PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna tentar
expressar o sentimento de quem convive com a rea
lidade da Amazônia e está a ver injustiçado um
companheiro que está relatando a medida provisória
do Governo que tenta rever parte do Código Flores
tal, o Deputado Moacir Micheletto, que tem sido
anarquizado pela imprensa nacional.

A Gazeta Mercantil, por exemplo, traz no seu
editorial o seguinte trtulo: "Perdas com a desatenção
ambiental". E na matéria diz: "Prejuízos ambientais
somam cerca de US$5,9 bi, o equivalente a 1,4% do
PIB". Bom, 1,4% do PIB já seria o dobro disso, porque
o PIB já está em 1 trilhão, então já seriam 14 bilhões e
não 5,9 bilhões.

Parece-me que a Gazeta Mercantil se esque
ceu de fazer as contas. Éum dos jornais mais respon
sáveis e mais sérios que temos na área econômica,
portanto não pode trazer desinformação ao seu públi
co. Sou leitor da Gazeta Mercantil e entendo que há
aqui um equívoco grotesco.

Mais do que isso, diz a Gazeta Mercantil:
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des que desencadeiam essa necessidade premente expor as nossas idéias, inclusive críticas aos partidos
de reforma, ou, quem sabe, de deformação. dos quais o proprietário da empresa, Walter Franco,

É mais do que chegada a hora de desautorizar- faz parte.
mos esses procedimentos antidemocráticos e preci- Com todas as inovações tecnológicas que
pitados, a ameaçar o pouco que temos de legislação acompanham o processo de modernidade, a TV Ata-
ambiental sólida. laia vem-se destacando pelas ações que promove no

Impõem-se, indica o bom senso, tanto a rejeição campo do jornalismo, do entretenimento e da cultura.
do projeto de lei de conversão, cÇ)mo do texto da me- É, ademais, um órgão que se tem voltado para as
dida provisória e a sua conseqüente não-reedição. questões de Sergipe.
Cabe-nos, diante do fiasco fragoroso que se avizinha, Hoje, dia em que comemoramos os 25 anos da
firmarmo-nos naquela que nunca deveria ter deixado TV Atalaia, não poderia deixar de levar a palavra da
de ser nossa tese: o Código Florestal é, hoje, muito Câmara dos Deputados e parabenizar todos os seus
mais atual do que ontem. Nele, o direito fixa balizas técnicos, profissionais, jornalistas e a direção desta
para a seriedade de gestão. E apenas e tão-somente emissora na pessoa do Sr. Walter Franco. Durante es-
podem essas balizas ser revistas por meio de proces- ses 25 anos, acompanhamos, pelo seu sistema de te-
so legislativo ordinário. levisão, as notícias levadas aos lares sergipanos, sem

Cabe a esta Casa dar guarida ao anseio demo- esconder absolutamente nada.
crático de participação ampla no processo de discus
são do direito positivo e evitar que se reprise, na nor
ma ambiental, o espetáculo ridículo de irresponsabili
dade retratado no incidente da nau-capitânea, dei
xando-nos à deriva no tempo e no espaço do momen
to presente, no contexto das nações civilizadas.

Não pode, Sras. e Srs. Deputados, esta Casa
permitir que, ainda outra vez, o ridículo e o descaso
descrevam nosso País ao mundo, o que certamente
ocorrerá se escrevermos devastação e incentivo à de
sertificação sob o título de Novo Código Florestal,
acolhendo inominável retrocesso normativo.

o SR. PEDRO VALADARES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themfstocles Sampaio)
- Tem V. Exa. a palavra.

O SR. PEDRO VALADARES (Bloco/PSB 
SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Parlamentares, o Estado de
Sergipe está comemorando hoje os 25 anos do Sis
tema Atalaia de Comunicação, empresa do Dr. Wal
ter Franco, que vem inovando na forma democrática
de levar a notícia para todos os lares de Sergipe.

Durante esses 25 anos a TV Atalaia, que re
transmite a programação do Sistema Brasileiro de Te
levisão, vem veiculando aos seus telespectadores a
notícia verdadeira, sem fazer com que as pessoas
desconfiem do que está sendo publicado.

Eu faço oposição ao Governo do Estado de Ser
gipe e ao Governo Federal e conheço as atitudes de
mocráticas que a TV Atalaia vem adotando durante
esses 25 anos. Mesmo sabendo que somos oposição
ao Governo, a TV Atalaia nunca deixou de abrir espa
ço na sua programação para que pudéssemos falar e



Isso aqui é matéria paga e feita pelas ONG inter
nacionais, que se metem no Brasil, compram jornalis
tas - com certeza - e vêm aqui ditar regras para nós
do Congresso Nacional e para nós amazônidas.
Essa, com certeza, não é matéria de ONG nacionais,
com legítimos interesses de preservação da Amazô
nia.

Em entrevista à revista Veja, o Ministro do Meio
Ambiente afirma que já está provado que manter a
mata em pé é mais lucrativo do que nela plantar. Que
S. Exa. vá dizer para as 80 mil famílias de agricultores
no Pará que devem manter a mata em pé e comer a
folha ou a raiz das árvores. Venha, Sr. Ministro, dizer
isso na Amazônia, lá no sul do Pará, onde temos 80
mil famílias de trabalhadores rurais assentadas, pre
cisando trabalhar, plantar arroz, feijão, milho, para en
cher a barriga dos seus barrigudinhos.

É ridículo ouvir tudo isso. Dêem-nos instrumen
tos para desmatar menos. Dêem-nos financiamento,
tecnologia, equipamento, e aí, em vez de o trabalha
dor rural desmatar25 hectares, desmatará apenas 10
hectares. Mas ele tem de desmatar ano a ano um pe
dacinho para nele plantar, porque, caso contrário, não
há como sobreviver na área. É ridícula essa orques
tração nojenta, medíocre, desavisada da imprensa,
dando vazão a interesses de grupos que, talvez, não
estejam com os mesmos interesses que nós brasilei
ros em relação à Amazônia.

Sr. Presideme, agradeço a V. Exa. a benevolên
cia e aproveito para chamar a atenção do Plenário e
dos meus companheiros para o seguinte fato: o Brasil
precisa crescer. Vamos preservar, sim, mas não va
mos anarquizar a Amazônia, porque ela não pode ser
engessada por aqueles que não têm afeto a essa
querida terra, que é nossa.

O SR. PEDRO EUGÊNIO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themfstocles Sampaio)
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. PEDRO EUGÊNIO (PPS - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, em primeiro lugar, gostaria de me re
portar à greve que se realiza em todo o território naci
onal dos servidores do Fisco federal.
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titui preciosa reserva de recursos, única em se ocupe toda essa área -, a Amazônia ainda per-
todo o mundo. manecerá com 88,8% de sua área preservada. Só

. de áreas indígenas e de reservas legais a Amazônia
Co~cord~, é uma reserva formidável. tem hoje 72% de sua área preservada. Mais a meta-

E diz mais: de das áreas particulares que terá de ser preserva-
Ocorre que a Amazônia já perdeu 14% de suas da, teremos um total de 88% da Amazônia preserva-

florestas nativas (...). da.
Por enquanto, a ocupação da Amazônia se dá

em apenas 5,6% das florestas nativas.
Ao final, diz:
Felizmente, há tempo para reparar tamanho

despautério, já que a emenda deve passar por vota-
-)

ção no plenário do Congresso, onde esperamos que
seja derrubada. O episódio, entretanto, demonstra
uma injustificada desatenção das autoridades para
com temas de tamanha relevância.

Em relação a essa medida provisória, já foi vota
do aqui o projeto de conversão e aprovado por 14 a 3.

Sras. e Srs. Deputados, mais do que isso, a re
vista Veja traz também uma matéria dizendo: "licen
ça para cortar. Comissão aprova projeto tão devasta
dor para a Amazônia que Planalto promete vetá-lo". E
no corpo da matéria diz: "Floresta Amazônica, a prin
cipal vítima: permissão para derrubar até 80% de
cada terreno".

Isso é uma vergonha. É sinal de que quem re
digiu essa matéria da Veja desta semana, no míni
mo, não leu nada do relatório do Deputado Moacir
Micheletto. Como órgãos da imprensa nacional
como a Veja e a Gazeta Mercantil, desinformados,
passam essa desinformação à sociedade, com a
responsabilidade que têm de revista e jornal tão li
dos neste País?

Eu sou da Amazônia. Posso dizer aos senho
res que o Deputado Moacir Micheletto nada mais
fez do que manter o que está previsto no Código
Florestal, que autoriza o desmatamento de até 50%
em áreas para a agricultura e a pecuária. E isso ain
da sujeito a um zoneamento ecológico-econômico
que dirá se é possível ou não o desmatamento. E
essa autorização terá que passar pelo Ibama, que
dará a autorização para o desmatamento da área. O
relatório amplia apenas o uso do cerrado, cuja área
de preservação era estipulada em 50% e passa a
35% nos estados do Amazonas, Acre e Amapá e
20% nos demais estados. E é legítimo que se faça
isso. Por que não?

Mesmo com tudo isso, com essa autorização
para que mantenhamos o que está previsto no Códi
go Florestal, que é desmatar 50% das áreas para a
agricultura e a pecuária, se isso tudo for desmatado
nos próximos 20 ou 50 anos - vai demorar para que
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Tive a oportunidade, na semana passada, de ria, em peso, referendou o trabalho da atual adminis·
subscrever um documento do sindicato, solicitando tração, reelegendo-a.
apoio p~rlamentar para que a~ a~toridades federais, Temos certeza de que a nova direção da Socie.
~m partlcul~r aquelas que estao a frent~ d~ Secreta- dade dos Cirurgiões Dentistas, em nome de todos os
n~ da Receita Federal, recebam a comlssa~ d: gre- odontólogos do nosso Estado, independentemente
vistas e estabeleçam um processo de negoclaçao. das divergências que marcaram o pleito, vai exercer a

Gostaria de destacar que não há um canal de sua função baseada no interesse da saúde pública de
negociação estabelecido, fato que estranho muito. Pernambuco.
Sem entrar sequer no mérito da questão - e acho que Era o que tinha a dizer Sr. Presidente.
a Receita Federal precisa se aperfeiçoar e inúmeros ' , .
pontos da pauta de reivindicações merecem ser aten- O SR. LUIZ SERGIO - Sr. Presidente, peço a
didos para maior eficácia do Fisco nacional-, o diálo- palavra pela ordem.
go, a discussão, a oportunidade de sentar-se à mesa O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
com os servidores que fazem o movimento grevista é Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado
algo absolutamente elementar. Luiz Sérgio.

Por isso, faço desta tribuna um apelo a S. Sa. o O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem. Sem
Secretário da Receita Federal para que receba os revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
grevistas e abra o diálogo com esse movimento. Deputados, no dia 21 de maio, na cidade do Rio de

Acabo de receber um ofício do Unafisco Sindi. Janeiro, a Fundação Oswaldo Cruz vai estar fazendo
cal, Delegacia em Recife. O Sr. Fernando de Souza ~ abertura do ~imp~sio ~n!ernacio~al sobre Perspec-
Araujo, Presidente do Unafisco Sindical, em Recife, tlvas da PesqUl.sa Blomedlca n,o Seculo X.XI. !s~oJaz
registra neste ofício e nos comunica que o ponto dos parte dos festejos do centenário daquela InstitUlçao.
servidores que dirigem o sindicato foi cortado como Em qualquer país sério, uma instituição como a
forma de impedi-los de exercer a liderança do movi- Fundação Oswaldo Cruz, no seu centenário, estaria
mento grevista, no exercício livre da atividade sindi- sendo homenageada, condecorada. Então, deveria
cal. Éabsolutamente inaceitável que, no âmbito do di- estar sendo festejado seu aniversário, pelos relevan-
reito à greve, que é considerado como um dos pontos tes serviços prestados ao País.
basilares de qualquer nação democrática, as Iideran- Quero parabenizar e exaltar o desprendimento
ças sindicais tenham o exercício de sua função sindi- de seus funcionários e da comunidade científica. Re-
caI cerceado com o corte de ponto. conheço que sem o espírito que ainda reina naquela

Faço este registro para o conhecimento desta instituição no que diz respeito ao trabalho para a saú-
Casa e, na oportunidade, envio ao Sr. Secretário da de pública este País não seria o mesmo, principal-
Receita Federal o meu protesto e o apelo para que re- mente no tocante à luta sanitária.
abra negociações e faça instruir a direção da Receita Neste Brasil de 500 anos houve, indiscutível-
Federal, em Recife, para que os pontos daqueles que mente, várias questões que marcaram profundamen-
estão à frente dos sindicatos não sejam cortados. te a história. A chamada revolução sanitária e a saúde

Outra questão que gostaria de abordar diz res- pública neste País são marcadas pelo trabalho de-
peito à eleição havida na Sociedade dos Cirur- sempenhado por Oswaldo Cruz - nesse setor po-
giões-Dentistas de Pernambuco. Gostaria de saudar de-se dividir a história em antes e depois de Oswaldo
a nova diretoria que toma posse hoje, com o DI'. Ge- Cruz, que dá o nome àquela entidade.
raldo Alves Vasconcelos Filho na Presidência. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na se-

Aproveito a oportunidade para lamentar que o mana passada, exatamente quando se estava feste-
nobre Deputado Gonzaga Patriota tenha estado nes- jando o centenário da Fundação Oswaldo Cruz, os
te mesmo microfone, antes das eleições, fazendo crí- seus funcionários entraram em greve porque o Minis-
ticas à chapa que venceu o pleito e apoiando uma das tI'O do Planejamento, Orçamento e Gestão cortou de
que concorriam com ela. Esse deputado, com certeza seus salários uma gratificação conquistada desde
desinformado da realidade da ação da direção atual, 1995, ou seja, um direito adquirido. Vejamos que um
que hoje passa à frente a sua função para a nova dire- pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, com 16
toria, trouxe a esta Casa críticas infundadas sobre a anos de atuação, percebe algo entre 2.300 e 2.400 re-
diretoria que exerce até hoje o seu mandato. Com ais. Com o ato do Ministro, esse salário foi reduzido
essa eleição, comprovou-se nas urnas que a catego- para algo entre 1.500 e 1.600 reais. O Governo, ago·



Enquanto as universidades americanas e euro
péias discutem um intercâmbio cultural e cientffico
possibilitado por um satélite, nossos cientistas têm
que se preocupar em não terem seus salários diminu
ídos, de forma abrupta, sem sequer um aviso prévio.

O Ministro da Saúde reconheceu o papel estra
tégico da Fiocruz para nosso Pars. Então, por que o
Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão tra
ta de forma tão indigna os funcionários desta institui
ção?

Precisamos, portanto, dizer aqui o quanto dis
cordamos de atitudes tão arbitrárias como esta.

Muito obrigado.
O SR. PADRE ROQUE - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
OSR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 

Tem V. Exa. a palavra.
O SR. PADRE ROQUE (PT - PRo Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, acabo de receber, há poucos minutos,
mais uma gravíssima denúncia procedente do meu
Estado, o Paraná. Trata-se de tortura, abuso de auto
ridade, prepotência cometida por um soldado da Polí
cia Militar. Não bastasse que hoje as autoridades
c.omo um todo sejam responsáveis pela maior cons
ternação no Estado do Paraná, agora temos casos in-
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ra, voltou atrás, restabelecendo esse direito conquis- Um pesquisador da Fiocruz com 16 anos de
tado há cinco anos. atuação, r~ce~e. R$2.389,07 de salário bruto e tev:

, . . .. _ . seu salano diminuído para R$1.767,91. Parece ate
. E precls? ~aber que. essa InstltUlÇ~O fabnca que estes salários recebidos pelos pesquisadores,

mais de 30 ~lIlhoes d~ unidades de medicamentos que não são reajustados há mais de 5 anos, serão ca-
por ~n~, realiza 350, ~'1I1 consul!as por ano ~~ se~s pazes de comprometer toda a economia brasileira.
hOSPlt~IS e ambulaton~s, mantem 1.20~ prOJe,os e Esta Casa não pode se calar diante de mais um
pesquisa, ~ desenvolvimento tec~ológlco, alem de ato de total irresponsabilidade desse Governo, que
5.700 analises de co~trole de qualidade de produtos leva insegurança a funcionários de uma instituição in-
usados pela populaçao. .. , . ternacionalmente reconhecida como a Fiocruz, que

O Governo trata de forma Inaceltavel funcloná- fabrica 300 milhões de unidades de medicamentos
rios que desempenham u~a ativi~ade qu~ engrande- por ano, realiza 350 mil consultas médicas por ano
ce o País, com reconhecll!lento internacional ~ 9ue, em seus hospitais e ambulatórios, mantém 1.200 pro-
no entanto, sofrem com as Incertezas acerca d,? InJus- jetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico,
to processo por que passam suas remuneraçoes. além de 5.700 análises de controle de qualidade de

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, enquan- produtos usados pela população.
to o próprio Presidente diz que este será o século do O Governo trata desta forma funcionários que
estudo científico, da descoberta, vemos que, com re- desempenham uma atividade que engrandece o País
lação à Fundação Oswaldo Cruz, o Governo tem feito e, no entanto, trata com afagos aqueles que sangram
o papel inverso, pois todo país do mundo que quer ser nossos cofres públicos e levam para fora do País nos-
sério está investindo na pesquisa. Nós precisamos sas divisas.
não só reconhecer esses funcionários como nos colo- Mesmo revendo esta decisão e cancelando por
car ao lado deles. Devem~s buscar fazer com que o ora a medida que traria cortes aos salários dos fun-
Governo reco~he9a.o~ mais alt?s e relevan~es traba- cionários, atitudes arbitrárias como estas acabam por
lhos que esta InstltUlçao tem feito pelo Brasil. afastar do nosso País não só pesquisadores de reno-

E vejamos apenas um exemplo. Recentemente, me, mas também os novos pesquisadores, porque
a Petrobras, por meio do seu Conselho de Administra- atualmente a remuneração oferecida pelas empresas
ção, elevou o salário da sua diretoria, alegando que privadas e no exterior são maiores que os salários in-
precisava compatibilizar os seus salários com os de dignos oferecidos pelo Governo aos nossos cientis-
mercado. Essa também é uma realidade na pesquisa tas.
científica, principalmente no que diz respeito à fabri
cação de vacinas e medicamentos.

E há uma outra questão que precisamos ver.
Nesta Casa está-se concluindo o trabalho da Comis
são Parlamentar de Inquérito que discute a problemá
tica dos medicamentos neste País, e está sendo diag
nosticado que, para assegurar qualidade, para evitar
abuso, para assegurar remédios de qualidade e de
custo acessível à população, é preciso a presença do
Estado nessa questão.

Com relação a isso, a Fundação Oswaldo Cruz
precisa de tranqüilidade, paz, reconhecimento e re
muneração justa para seus funcionários, que têm
prestado os mais relevantes e significativos serviços
a este País.

Nos países chamados desenvolvidos, Sr. Presi
dente, o campo da ciência é tratado com dignidade e
atenção, porque eles sabem que um país que investe
em tecnologia e pesquisa terá sempre a maior auto
nomia possível para tratar do seu desenvolvimento,
mesmo no mundo dito globalizado.

Vejam, no entanto, como o Governo brasileiro
trata a área de pesquisa e tecnologia no nosso País:
corta desses funcionários uma gratificação que lhes
foi concedida em 1995, como se uma instituição como
a Fiocruz não merecesse o mínimo respeito.
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dividuais, dos súditos, que se acham no direito de fa- do pelo Vanderlei, mas que ele, o soldado, gostaria
zer qualquer coisa. - mesmo era de "pegar o Vanderlei". E diz aos quatro

O fato ocorreu em Santa Mônica, um pequeno cantos da cidade que tem ordens do prefeito e do Co-
município do noroeste do Estado, onde o prefeito foi mando da PM para "bater na petezada", numa refe-
denunciado por malversação do dinheiro do Fundef rência aos filiados do f!lartido dos Trabalhadores.
por um cidadão chamado Vanderlei. Com isso, man- Revoltados com o ocorrido, a mãe do menor, o
dou prender o filho desse cidadão, sob o argumento advogado David Lupion, de Paranavaí, e mais algu-
de ter roubado um guarda-chuva. O menino foi tortu- mas pessoas de Santa Mônica foram, no dia 16 do
rado e ameaçado de morte por um soldado chamado mês corrente, até o Comando do 8 Batalhão da Polí-
Fraga. cia Militar de Paranavaí e relataram os fatos ao major

Sr. Presidente, quero denunciar este fato aqui e que comanda a Polícia Militar em Paranavaí. O co-
exigir que esta Casa, finalmente, tome uma atitude em mandante decidiu abrir imediatamente um Inquérito
relação à violência policial no Estado do Paraná. Não é Policial Militar para investigar os fatos e prometeu
mais possível que institucional e individualmente essa ~fastar o soldado Fraga do trabalho em Santa Mônica.
violência continue circulando por esse Estado, atemo- E bom que se diga que em Santa Mônica só existem
rizando a população, principalmente o menino, que é dois PM fazendo a segurança da cidade, não há dele-
órfão, adotado pelo Sr. Vanderlei, com apenas dez gado de.carreira, não há policiais civis.
anos de idade. Diversas vezes foram-lhe passadas as O soldado Fraga se orgulhava dos seus feitos
costas de uma faca no pescoço, numa ameaça clara pela cidade, dizendo que tinha ordens do Comando
de degolamento caso dissesse alguma coisa. Ele fa- da Polícia Militar e do prefeito de Santa Mônica para
lou, e agora está sendo perseguido, caçado por esse fazer o que fazia. Porém, o comandante- da PM de Lo-
policial. -a mando do Sr. Prefeito da cidade. anda, cidade à qual o destacamento de Santa Mônica

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Députados,passo a Re.rteDc;e. desmente esta informação, e o mesmo é fe-
expor mais detalhadamente estes fatos. A Promotora ito pelo Comando-Geral da PM de Paranavaí.
de Santa Isabel do Ivaí, que tem jurisdição sobre a ci- Ante estes fatos, enviei expediente ao Secretá-
dade de Santa Mônica, Ana Srlvia Romanini, recebeu rio de Segurança Pública do Paraná, ao Comando da
há al~um tempo den~nci~~ dos Srs. Marinho ~ ~an- PM de Paranavaí, à Promotora de Justiça de Santa
derlel, membr~s do Dlretor!o do PT d~ Santa.Monlca, Isabel do Ivaí, solicitando prov.idências para garantir
de que o prefeito daquela Cidade estaria deSViando os que sejam tomadas as providências cabíveis em rela-
recursos do Fundef. Ao perceber que a investigação o ção aos fatos denunciados e que o autor de tamanha
atingiria, o prefei~o. d~ Santa Mô~i~a devolveu a 42 crueldade seja exemplarmente punido. Deveras, já
professores mUniCipaiS, em especle, R$48.000,OO, não é mais possível que tamanhas brutalidades se-
cerca de R$1.~?O,OO, em média, por professor, dizen- jam cometidas exatamente por quem é pago para ga-
do. ser uma ~Ivlda sua- para com o~ professores. Ou rantir segurança e dignidade para os cidadãos.
seja, o prefeito reco~heceu os deSVIOS e antes que a Sr. Presidente, solicito a divulgação deste pro-
promotora o denunCIasse resolveu acertar as contas nunciamento no programa A Voz do Brasil.
com os professores.. , . . Era o que tinha a dizer.

Ocorre que para qUitar esta diVida o Sr. Prefeito .
teve que vender alguns bens particulares para se sal- O SR. PAULO KOBAVASHI - Sr. Presidente,
varo A partir de então, o prefeito declarou aos quatro peço a palavra pela ordem., .
cantos da cidade que iria iniciar uma pers~g_uição à O S~. PRESIDENT~ (Themlstocles Sampaio) :-
"petezada da cidade" (palavras suas), especialmente - Tem V. Ex.., a palavra.
contra os Srs. Vanderlei e Marinho. O SR. PAULO KOBAVASHI (Bloco/PSDB - SP.

Há alguns dias, um menor de rua foi acusado de Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre-
furtar um guarda-chuva. Foi preso e levado até a De- sidente, Sr"" e Srs. Deputados, expressando o reco-
legacia de Santa Mônica, onde levou uma surra do nhecimento ao empenho que a organização SGI,
soldado da PM conhecido como "soldado Fraga". Foi Soka Gakkai International, por seu Presidente, Or.
espancado e sofreu todos os tipos de ameaças e tor- Daisaku Ikeda, tem colocado a serviço dos 148 paí-
turas psicológicas, _assistidas por outras pessoas. O ses em que está atuando, inclusive no Brasil, nos
soldado Fraga chegou a colocar uma faca no pescoço campos da cultura e da educação, o que em um só
do menor, ameaçando cortar-lhe a garganta caso ele sentido significa um dignificante trabalho em favor da
contasse o que estava acontecendo na Delegacia, paz e do entendimento mundiais, ocupo esta tr!buna
especialmente se ele contasse para o Vanderlei. Este para congratular-me com essa entidade
menino de 10 anos apenas é um menor de rua e foi não-governamental, ONG, filiada à ONU - Organiza-
adotado pelo Sr. Vanderlei em um programa existente ção das Naç:ões Unidas.
na cidade e que se chama "Adote um menor". O sol- Dia três de maio, próximo passado, foi consa-
dado disse que pegara o menor porque ele era adota- grado à celebração ~e quare~ta anos do Dr. Daisaku
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Ikeda como dirigente máximo da SGI, Soka Gakkai que se apresenta para um palco estendido por 148
Intemational, sucessora da SG, Soka Gakkai, funda- países.
da em 1930, no Japão. Ele administra como um virtuose desde a expo-

O Dr. Daisaku Ikeda é uma festejada personali- sição de pinturas feitas por crianças de 160 países ao
dade internacional. A organização de que é o líder lançamento de um dos cinqüenta livros de sua auto-
desde 1960 hoje se espraia por mais de 148 países. ria; à coleta de 10 milhões de assinaturas em prol do
Em outubro de 1981, a Soka Gakkai International foi desarmamento nuclear, ou o plantio de sementes no
oficializada como organização não-governamental, interior da floresta amazônica; até a Soka University,
ONG, de posição consultiva no Alto Comissariado que mantém convênios operantes com mais de cin-
dás Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) e no qüenta instituições congêneres do mundo inteiro, in-
Departamento de Informações Públicas (UNDPI). cluídas a Universidade de São Paulo, Universidade
Em maio de 1983, foi registrada como uma ONG do Federal do Paraná e a Soka School System; O Novo
Conselho Econômico e Social (ECOSOC) da ONU e, Komeiko, o segundo maior partido político do Japão,
em 1989, integrou a Organização das Nações Uni- com cerca de 8 milhões de eleitores, com 52 mem-
das para a Educação, a Ciência e a Cultura bros na Câmara Alta e 24 na Câmara Baixa; o jornal
(UNE~CO).. diário Seikyo Shimbum, cuja tiragem diária é de 5,5

E também entidade membro da World Federati- milhões de exemplares; o Tokyo Fuji Art Museum; o
on of United Nations Associations (WFUNA), da Fe- Instituto de Filosofia Oriental.
deração Mundial das Associações das Naçõ~s U!!i- O Dr. Ikeda já foi recepcionado pelos mais im-
das. portantes dignitáriõs do mundo: François Mitterrand,

Na Carta dePrincípios da Criação da SGI, Soka então Presidente da França, em 1989; Richard von
Gakka( Internatlonal, está consignado em seu art 1º Weizsacker, Presidente da Aleníanfia, em 1991; John
que contribuirá-para a p~, cultura e educação, objeti- Major, Primeiro-Ministro britânico, em 1991; Margaret
vando a felicidade e o bem-=ãlstar·de toda a humanida- Thatcher, Primeira-Ministra britânica, em 1989; Nel~

de, baseado no ~espeito budista à dignidade da vida. son Mandela, Presidente do Congresso Nacional Afri-
A raison d'être da SGI é a pacificação do plane- cano, em 1990; Linus Pauling, químico e pacifista, ga-

ta Terra. A tolerância é o seu mantra. As palavras cha- nhador de dois Prêmios Nobel, da Paz e de Química;
ve são: benevolência e compaixão. Com o uso dessas Rei Gustavo XVI, da Suécia e Rainha Sílvia, em 1989;
ferramentas o Prol. Daisaku Ikeda acredita na revolu- Corazón Aquino, Presidente das Filipinas, em 1991;
ção interior das pessoas, a revolução do coração, que Mikhail Gorbatchov, Presidente da ex-União Soviéti-
em um só sentido significa a humanização do proces~ ca, em 1990, também em 1991, 1993 e 1994; Zhou
so civilizatório. Enlai, Premier da China, em 1974; Carlos Saúl Me-

Como pedra angular estão a sua fé profunda e o n~m! Presidente ?~ Argentina, em 1993; Dr. H~nry
respeito absoluto à dignidade da condição humana. Klsslnge~, Secretario de Estado dos Estados Unidos

Seu ideal é o de tornar, num tempo futuro de vin- da Amérrc~ ~o N0!i~, em 1975; Rosa,Parks, precur~
te a trinta anos, a Soka Gakkai International uma das sora dos ~Ireltos CIVIS dos Estél:dos Unidos, em 1~75,
entidades não-governamentais mais influentes e ati- Oscar Ar~as ~,anchez, :x-P~esl~ente, ~a Costa RI~a,
vas do mapa-múndi. Na verdade, a SGI já desfruta de em 1994: R!iJ1,v Gandhl.' Prrmelro-Mlnlstr? da r~dl~,
grande prestígio mundial. em 1,9~5, Son,l~ Gandb~, eSPQsa ~o faleCido Prrmel-

A I t D D · k Ik d . h' ro-Mlnlstro RaJlv Gandhl, em 1994,·entre outros.nua men e, o r. alsa u e a encam," a a
ONU - Organização das Nações Unidas - um docu- Há quarenta anos o Dr. Daisaku Ikeda vem pro-
mento intitulado "Proposta de Paz", em que enfeixa ferindo conferências nas mais conceituadas universi-
seus estudos e estratégias para a guerra que trava dades dos cinco continentes, tais como a Universida-
pela pacificação do nosso planeta. Em uma dessas de de Glascow; Universidade de Pequim; Universida-
propostas ele pediu ao concerto das nações a criação de de Moscou; Universidade de Harvard; Universida-
de um Banco Mundial de Alimentos, para o enfrenta- de de Havana' Universidade de Bolonha a mais anti-
mento das contingências mundiais, como também ga do mundo' 'entre outras '
cortes nos gastos militares de defesa e desarmamen- E" '. . bl' - b d '
to nuclear. autor de !numeras pu Icaçoes so re outrrna

Uma congregação de monges escribas não se- e filos~fia budistas, História, poesia, fotografias e~c: O
ria suficiente para colocar em um pronunciamento Dr. Dalsaku Ikeda tem um s~ber ".otável. Ele partiCipa
único todas as atividades empreendidas pelo Or. Dai~ da agenda cultural dos mais varrados países, abor-
saku Ikeda na presidência da SG e da SGI. dando temas de interesse da civilização.

Em sua "sala de situação", situada em um edifí- Há que se colocar em relevo a publicação do
cio em Tóquio, ele exerce seu ofício de .maestro r;je._ seu livro "Lifelong Quest of Peace" ("Uma Busca Per-
uma orquestra composta por 12 milhões de pessoas, manente da paz"), editado pela Jones and Bartlett



25266 Quinta-feira 18 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2000

Publishers Internationa', Inc., em 1992. Nessa obra O SR. PRESIDENTE (Themfstocles Sampaio)
encontra-se um diálogo que aconteceu na Soka Uni- Tem V. Ex!! a palavra.
versity de Los Angeles com o ganhador do Prêmio O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or-
Nobel, por duas vezes, Dr. Linus Pauling, de Química demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, enca-
em 1954, e da Paz, em 1962. minho à Mesa requerimento de informações, endere-

Esse diálogo é o encontro das teses desses çado ao Sr. Ministro Paulo Renato, sobre o desvio de
dois mestres, versando principalmente sobre os te- verbas do Fundef no Estado de Pernambuco.
mas do desarmamento mundial: a causa da tolerân- Muito obrigado.
cia da conciliação, da paz mundial. Trata-se de um O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
en~ontro que representa um dos mais importantes Será recebido, nobre Deputado.
momentos culturais civilizatórios, momentos dourado O SR. PROFESSOR LUIZINHO _ Sr. Presiden-
da cultura e da paz.

Em outro livro intitulado "Escolha a Vida", publi- te, peço a palavra pela ordem.
cado no Brasil pela Editora Record, Rio de Janeiro, em O SR. PRESIDENTE (Themfstocles Sampaio) -
1995 o Dr. Daisaku Ikeda mantém um diálogo com o Tem V. Ex!! a palavra.
Prof. Arnold Toynbee, Professor de História da Univer- O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
sidade de Oxford. Esses dois notáveis sábios tratam ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu
de uma gama variada de assuntos de interesse da hu- gostaria de registrar nos Anais da Casa a alegria que
manidade: "O Ser Humano Básico"; "O Meio Ambien- todos os parlamentares sentem hoje pela passag~m
te'" "Armas e Guerra"; "A Escolha do Sistema Político"; do aniversário da Assessora da Mesa, Srll HeloIsa
"A'Natureza das Coisas"; "Os Papéis que a Religião Lustosa de Oliveira.
Desempenha"; "O Bem e o Mal", entre outros. O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-

No Brasil a SGI é representada pela BSGI, Já demos os parabéns a ela. A Mesa associa-se aos
Associação Brasil SGI, há quarenta anos. seus cumprimentos a esta distinta assessora e esten-

O Dr. Daisaku Ikeda é membro correspondente de as felicitações à Deputada Jandira Feghali, que
da ABL, Academia Brasileira de Letras, a Casa de também completa anos hoje. (Palmas.)
Machado de Assis, a mais importante entidade cultu- O SR. ANDRÉ BENASSI- Sr. Presidente, peço
ral do Brasil. Em 1993, o Dr. Daisaku Ikeda proferiu na a palavra pela ordem.
Academia Brasileira de Letras uma memorável confe- O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
rência. Tem V. Ex!! a palavra.

No Brasil, em 1990, o Dr. Daisaku Ikeda foi agra- O SR. ANDRÉ BENASSI (Bloco/PSDB _ SP.
ciado com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Pre-

O Dr. Daisaku Ikeda é cidadão paulistano, láu- sidente SI'"' e Srs. Deputados, estão se confirmando
rea que lhe foi outorgada pela egrégia Câmara Muni- as exp~ctativas de retomada do crescimento econô-
cipal de São Paulo, em 11 de março de 1974. Tam- mico do País, conforme mostram os mais recentes in-
bém essa egrégia Assembléia Legislativa do Estado dicadores da produção interna, que atestam o acerto
de São Paulo instituiu a data de 18 de novembro da política econômica executada pelo atual Governo
como o "Dia da Soka Gakkai", conforme a Lei nº e fazem abrir amplas condições favoráveis para um
9.687, de 1997, tendo sido celebrado, com pompa e futuro bem melhor a todos os brasileiros.
circunstância, nos anos de 1997, 1998 e 1999. A produção industrial completa seis meses de

Em face das razões expostas, Sr. Presidente, é contínua expansão, resultado não observado desde
que faço uso desta tribuna para que se inscre.va nos 1997, quando irrompeu a crise asiática; atingindo o
Anais da Câmara dos Deputados-este pronunclamen- Brasil e os demais países em desenvolvImento.
to, que enfoca, frisamos, a celebr~ção jubilos~ dos No primeiro trimestre deste ano, a indústria pau-
quarenta anos da gestão benfazeja do Dr. Dalsaku o/ t' d t' I b s'leiro re
Ikeda na Presidência da Soka Gakkai e da Soka Gak- lista cresceu 10,2/0 e o se or In us na ra I .

gistrou aumento de 5,5% em relação ao quarto tn-
kai International. mestre de 1999, que já havia superado o anterior, fa-

Por derradeiro, Sr. Presidente, lembro que a zendo com que praticamente alcancemos patamar
prestigiosa revista internacional Ti":,e~ d~finiu .0 ~r. próximo ao da produção verificada no ~rim~iro ~e-
Daisaku Ikeda dizendo que: "Sua palxao e a cnaçao mestre de 1997, ou seja, antes daquela prrmelra cnse
de uma cruzada de pessoa a pessoa contra a guerra". internacional.

Era o que tínhamos a dizer. É importante acrescentar, Sr. Presidente, que os
Muito obrigado a todos. setores de maior dinamismo, como os de bens durá-
O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente, veis e de bens de capital, são exatamente aqueles de

peço a palavra pela ordem. incremento mais notável, caracterizando, portanto,
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nível de consistência capaz de garantir uma firme ar- Apesar das matérias comuns, por mais boa vontade
rancada ao crescimento econômico sustentado. que tenha, não pode um médico cuidar de um consul-

É evidente que esses números agora divulga- tório dentário. Infelizmente, é o que acontece hoje:
dos, que impulsionaram o crescimento do PIB nacio- designaram um General do Exército para cuidar da
nal em mais de 3%, de janeiro a março de 2000, signi- segurança pública. General de Exército cuida da se-
ficam somente o rompimento do período de desaque- gurança nacional, da segurança intema; não entende
cimento econômico, pois muito ainda precisa ser feito de segurança pública, porque não combateu bandido
para se conseguir o que todos almejamos: mais pro- na rua, não tem experiência na área.
dução, empreQos e salários, movimento que expres- Não estou fazendo uma crítica ao Presidente da
sa o verdadeiro sentido de crescimento econômico. República ou ao Gen. Cardoso, mas o General está

Sr. Presidente, nesse longo caminho que ainda em posição inadequada. Acho até que teria compe-
precisamos trilhar encontram-se obstáculos enormes tência para cuidar de um sistema de informações e
a emperrar nossas exportações e a repercutir nos nú- ajudar o Presidente. Não precisamos usar de subter-
meros desfavoráveis das nossas contas externas, fúgios para criar um sistema desse tipo. Não precisa-
pressionadas pela conta de serviços e, particular- mos tentar usar a Polícia Federal e outras polícias
mente, pelas despesas com o pagamento de juros re- para isso, porque todos os Governos competentes
lativos ao montante da dívida. dispõem de um serviço de informações sobre o de-

O aumento da taxa básica de juros nos Estados senvolvimento do País nas suas diversas áreas.
Unidos, de 6% para 6,5% ao ano, decretado ontem, Sr. Presidente, há um ano o Governo prometeu
certamente acarretará novas dificuldades à contrata· mil vagas para a Polícia Federal, mas até hoje elas não
ção de empréstimos pelos países emergentes e, obvi- existem. Os carros que a Polícia Federal utiliza são de
amente, crescimento nos respectivos custos. cinco, seis anos atrás. Compraram até um Kadettinho

Assim, diante da necessidade de se exercer ab- de duas portas, que não dá nem para servir de táxi,
soluto controle sobre as contas externas, para não quanto mais para a Polícia Federal. Assim não dá.
aumentarmos o grau de dependência de capitais de Está chegando ao ápice esse problema da segu-
fora do País, é fundamental um forte apoio às expor- rança pública. Estão querendo que uma decisão mila-
tações, bem como à produção interna de bens que vi- . grosa resolva o caso. Onde está o Núcleo de Combate
sem substituir parte das atuais importações. ao Crime Organizado? Sem ele não há como dar conti·

O crescimento que ora se registra na produção nuidade aos trabalhos da CPI do Narcotráfico.
industrial paulista e nacional, com reflexos importan- Precisamos deixar de ser amadores. Estamos
tes na expansão do PIB brasileiro, começa a produzir sendo amadores no combate à violência. É preciso
novas esperanças para a retomada de nosso desen- que profissionais tomem conta desse problema. É
volvimento e, por isso, precisa ser preservado das tur- possível, sim, combater a violência, mas com um sis-
bulências internacionais que pairam como novas tema de inteligência policial adequado, com um pla-
ameaças à nossa economia e de todas as Nações nejamento operacional adequado, com algo simples
ainda não desenvolvidas. que se chama Escola Superiorde Segurança Pública,

Muito obrigado. onde podemos ter os maiores especialistas do País e
O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente, do mundo instruindo academias estaduais.

peço a palavra pela ordem. Por que fazer coisas mirabolantes amadoristica-
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - mente, como, por exemplo, a ação no Polígono da

Tem V. E~ a palavra. Maconha? Aquilo foi de um amadorismo infantil. Infor-
O SR. MORONI TORGAN (PFL _ CE. Pela or- maram que em dez d~as iriam ocu~a,r a área. ~ m~s~

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S.... e mo oc~rreu na fronteira co~ a B~hvla e a Colo.!"bla.
Srs. Deputados, eu gostaria de.fazer neste momento anun~'aram qu~ em um mes ,f~'am a ~peraçao na
um pronunciamento acerca do problema da seguran- front~lra. Que ~IPO de luta ,serJa. Se eu mf~rmo que
ça pública neste País. daqUI a dez dias v~u realizar ~ma operaçao,_ estou

. , , . " . . mandando aos bandidos o seguinte recado: ''Vao em-
Os jornais divulgam a!gumas 1",~latlvas e a~lr- bora, porque em dez dias vamos cercar a área:' Esta-

mam que umas correntes
A
tem determmado planeja- mos brincando de fazer segurança pública no País, e

men~o, outras correntes _tem o~tr~, ma~ o pr~blema muitas vidas estão se perdendo.
continua grave. As questoes objetivas nao estao sen-
do encampadas como deveriam, talvez nem por má Temos de parar de ser amadores e colocar as
vontade, mas em virtude de um problema de adapta- pessoas nos lugares certos. O Sr. Cardoso deve ser
ção no Executivo. um grande General, não lhe devem faltar atribuições

Quem responde hoje por segurança pública no nas Forças Armadas Brasileiras, mas, infelizmente,
Pa(s é o Gen. Cardoso, o que é o mesmo que indicar na segurança pública não estamos vendo profissio-
um médico para cuidar de um consultório dentário. nalismo. Está na hora de sermos profissionais, por·
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que o crime está se profissionalizando cada vez mais. em transpor suas águas. Nuncavi fazer transfusão de
Fazemos brincadeira de criança, mas estamos Iidan- sangue em gente anêmica.
do com o crime organizado. Estamos tentando com· Esse rio poderia estar sendo usado hoje para a
bater a violência de forma amadora. navegação, e, na realidade, esse meio de transporte

Vamos implementar a Escola Superior de Se- não é utilizado.
gurança Pública; aí, sim, estaremos agindo com pro- E as nossas ferrovias? A .malha ferroviária.da
fissionalismo. Bahia foi completamente desatlvada, em uma atltu-

O SR WALTER PINHEIRO - Sr Presidente de absurda e estúpida para o tamanho do nosso
. ., Estado e para o custo que representava esse trans-

peço a palavra pela ordem. porte, que atendia não só a passageiros, mas tam-
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - bém a cargas.

Tem V. Ex!! a palavra. Portanto, Sr. Presidente, quero deixar registrado
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or- apelo ao Ministério dos Transportes. Não é possível

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI'"' e que a Bahia seja tratada dessa forma.
Srs. Deputados, muito me estranha o fato de a ~ahia Creio que outros estados devem ter problemas
ter as estradas federais em pior estado de conserva- sérios, como o vizinho Sergipe, onde um trecho que
ção. Não acredito - e conversava sobre isso há pouco ligaao nosso Estado está impraticável para o trânsito.
com o Deputado Geraldo Simões - que esse trata- Sr. Presidente andar de carro nas estradas bra-
~ento se ~eva a pers~~uição, ne,:" mesmo q~e o Mi- sileiras, que é a for~a como a maioria da população
nrstro esteja desprestigiado, ou ainda que h~ja a~gu- se locomove, que é onde os caminhoneiros trabalham
ma encomenda para que as estradas da Bahia sejam transportando toda a mercadoria produzida neste
maltratadas. Brasil, é inviável.

Na BR-1 01, que liga a Bahia com o sul ~o País, Portanto, é justa a reivindicação dos caminho-
aconteceram mortes recentemente, em aCld:ntes neiros, que passam horas e horas sofrendo nas estra-
provocados pelo péssimo estado de conservaçao da das, sem a mínima condição de tráfego, onde vidas e
rodovia, que, além dos buracos, sofre ainda com ab- mais vidas são ceifadas não só por conta do mau es-
soluta inexistência de sinalização. tado de conservação, mas também pela completa fai-

As estradas que ligam o Estado com o Norte, ta de sinalização.
BR-324 e BR-116, estão em situação ainda pior. A É impossível alguém andar nessas estradas, Sr.
BR-116, no seu sentido norte, tem trechos que se- Presidente. Não há placas indicando para onde se
quer estão asfaltados, trechos de estrada de barro, vai, por onde se está passando, qual é o caminho a
em que pese às denúncias de recebimento de recur- seguir. Quer dizer, só anda nessas estradas quem co-
sos por obras que teriam sido feitas. A estrada conti- nhece a região. Quem não conhece, não tem a menor
nua em processo de recuperação. Nada foi concluí- condição de trafegar, nem de fazer turismo.

do. Por isso, Sr. Presidente, é difícil falar em turismo
A BR-242, que liga a Bahia a Brasília, é pior ain- interno aqui no Brasil. O turista que sai do sul do País El

da. Tenho trafegado muito por esse trecho, por conta se aventura a visRar o Estado da Bahia para conhecer
das relações que mantenho com os setores sociais suas belezas, a Chapada Diamantina, as belas praias do
dessa parte do interior. A cidade de Barreiras, do meu extremo sul, a parte de Ilhéus, tem que enfrentar duas
companheiro Deputado Saulo Pedrosa, deve sofrer coisas brutais na sua viagem: o péssimo estado de con-
uma barbaridade. E ainda vai ter um pedaço de seu servação das estradas e a completa ausência de sinali-
território partido para sediar um Município que se zação que indique a direção a ser seguida.
chamará Luis Eduardo Magalhães. Portanto, fica esse registro para ver se é possí-

Talvez a ligação para esse Municfpio receba as· vel, com tanto recurso que o Governo tem gasto no
falto, mas a estrada como um todo vai continuar mere- pagamento dos juros da dfvida, deslocar um dinheiri-
cendo o tratamento que vem recebendo. nho para o Ministério dos Transportes para resolver

Isso sem contar, Deputado Pauderney Avelino, esse grave problema da nossa Bahia.
a quantidade de assaltos praticados ao longo dessa Muito obrigado.
estrada. É um trecho extremamente perigoso. O Sr. Themftocles Sampaio, § 2fl do

Portanto, a Bahia carece de uma infra~estrutura artigo 18 do Regimento Intemo deixa a ca-
rodoviária e hidroviária, apesar de termos o velho Rio deira da presidência, que é ocupada pelo
São Francisco, que está morrendo. Até estão falando Sr. Michel Temer, Presidente.
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PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
VI- ORDEM DO DIA DEPUTADOS:

Partido Bloco

RORAIMA

Luis Barbosa PFL
Salomlo Cruz PPB

Presentes de Roraima : 2

AMAPÁ

Antonio FeijAo PST PMDB/PST/PTN
Dr. Benedito Dias PPB
Fátima Pelaes PSDB PSDBIPTB
Presentes de Amapá : 3

PARA

Anivaldo Vale PSDB PSDB/PTB
Gerson Peres PPB
Giovanni Queiroz PDT
Jorge Costa PMDB PMOB/PSTlPTN
José Priante PMOB PMOB/PST/PTN
Josué Bengtson PTB PSDB/PTB

Renildo Leal PTB PSOB/PTB
Valdir Ganzer PT

Vic Pires Franco PFL

Presentes de ParA : 9

AMAZONAS

Euler Ribeiro PFL

Luiz Femando PPB

Paudemey Avelino PFL

SlIas Câmara PTB PSOB/PTB

Presentes de Amazonas : 4
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Partido Bloco

RONDONIA

Confúcio Moura PMDB PMDB/PST/PTN
Expedito Júnior PFL

Oscar Andrade PFl

Presentes de Rondonia : 3

ACRE

IIdefonço Cordeiro PFL
JoãoTota PPB

Márcio Bittar PPS

Marcos Afonso PT

Nilson Mourão PT
Sérgio Barros PSDB PSDB/PTB
Zila Bezerra PFL

Presentes de Acre : 7

TOCANTINS

AnlOnio Jorge PTB PSDB/PTB
João Ribeiro PFL

KáliaAbreu PFl
Rainel Barbosa PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes de Tocantins : 4

MARANHÃO

Antonio Joaquim Araújo PPB

Casar Bandeira PFL

Costa Ferreira PFL

João Castelo PSOB PSDB/PTB

Mauro Fecury PFL

Neiva Moreira POT

Nice Lobão PFL

Pedro Fernandes PFL

Presentes de Maranhão : 8
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Partido Bloco

cEARÁ

Adolfo Marinho PSDB PSDBIPTB
Almeida de Jesus PL PLlPSL
Antonio Cambraia PSOB PSDB/PTB
Amon Bezerra PSDB pSDB/PTB
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB
José Linhares PPB

José Pimentel PT
LéO Alcântara PSDB PSDB/PTB
Manoel Salviano PSDB PSOB/PTB
Mauro Benevides PMDB PMDB/PST/PTN
Moroni Torgan PFL

Raimundo Gomes de Matos PSDB PSOB/PTB
Sérgio Novais PSB PSB/PCOOB
Ubiratan Aguiar PSDB PSDB/PTB

Presentes de Cearã : 14

PlAuf

B.Sá PSDB PSDB/PTB

João Henrique PMDB PMDB/PST/PTN
Themrstocles Sampaio PMDB PMDB/PST/PTN
Wellington Dias PT

Presentes de Piaul : 4

RIO GRANDE DO NORTE

Belinho Rosado PFL

Iberê Ferreira PPB

Laire Rosado PMDB PMDB/PST/PTN

Ml1cio Sá PMDB PMDB/PST/PTN

Presentes de Rio Grande do Norte : 4

PARAfBA

Adauto Pereira PFL

Alvaro Gaudencio Neto PFL

Armando Abflio PMDB PMDB/PST/PTN

AvenzoarArruda PT

Carlos Dunga PMDB PMDBIPST/PTN

Damião Feliciano PMDB PMDB/PSTIPTN

Domiciano Cabral PMDB PMDB/PST/PTN

Efraim Morais PFL

Ricardo Rique PSDB PSDB/PTB

Presentes de Paraíba : 9
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Partido Bloco

PERNAMBUCO

Fernando Ferro PT

Inocêncio Oliveira PFL

José Mendonça Bezerra PFL
Luiz Plauhyllno PSDB PSDBIPTB
Pedro Eugênio PPS

Salatlel Carvalho PMDB PMDB/PSTIPTN

Severino Cavalcanti PPB

Pruenfea de P.nambuco : 7

ALAGOAS

Albérico Cordeiro PTB PSOBIPTB
Augusto Farias PPB

Helenlldo Ribeiro PSDB PSDB/PTB
Joao CaJdas PL PUPSL
Joaquim Brito PT

José Thomaz NonO PFL

Luiz Dantas PST PMDBIPST/PTN

Regls Cavalcante PPS

Presentes de Alagou : 8

SERGIPE

Adelson Ribeiro PSC

Augusto Franco PSDB PSDBIPTB

José Teles PSOS PSOB/PTB

Pedro Valadares PSB PSB/PCOOB

Presentes de S.glpe : 4
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Partido Bloco

BAHIA

Coriolano Sales PMDB PMDBIPSTIPTN
Félix Mendonça PTB PSDBIPTB
Geraldo SlmC5es PT
Haroldo lima PCdoB PSBlPCDOB
Jaime Fernandes PFL
Jairo Azi PFL
Joio Almeida PSDB PSDBIPTB
Jonival Lucas Junior PFL

José Rocha PFL·
José Ronaldo PFL

Jutahy Junior PSDB PSDB7PTB

'Leur Lomento PFL

Luiz Moreira S.P~.

Paulo Magalhães PFL

Roland Lavigne PFL

Saulo Pedrosa PSDB PSDBIPTB
Urslclno Queiroz PFL

Waldir Pires PT

Yvonllton Gonçalves PPB

Presentes de Bahia : 19
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Partido Bloco

MINAS GERAIS

AntOnio do Valle PMDB PMDB/PSTIPTN
Bonifácio de Andrada PSDB PSDBIPTB
Cabo Júlio PL PUPSL
Carlos Mosconi PSDB PSDBIPTB
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB PSDB/PTB
Danilo de Castro PSDB PSDB/PTB

Edmar Moreira PPB

Eduardo Barbosa PSDB PSOB/PTB
Ellseu Resende PFL

Fernando Oiniz PMDB PMDBIPST/PTN

Gilmar Machado PT

Jaime Marllns PFL

João Fassarella PT

João Magalhães PMDB PMOB/PST/PTN

José Milita0 PSDB PSDBIPTB

Lael Varella PFL

Márcio Reinaldo Moreira PPB

Maria Elvira PMDB PMOBIPSTIPTN

Mário Assad Júnior PFL

Mário de Oliveira PMDB PMDB/PSTIPTN

Narcio Rodrigues PSOB PSDBIPTB

OdelmoLeão PPB

Olimplo Pires PDT

Rafael Guerra PSDB PSDBIPTB

Roberto Brant PFL

Saraiva Felipe PMDB PMDBIPSTIPTN

Zalre Rezende PMDB PMDBIPST/PTN

Presentes de Minas Gerais : 28

ESP(RJTO SANTO

A1orzfo Santos PSDB PSOBIPTB

Feu Rosa PSOB PSDB/PTB

JoaoCoser PT

José Carlos Elias PTB PSDB/PTB

Marcus Vicente PSOB PSDB/PTB

Max Mauro PTB PSDB/PTB

Ricardo Ferraço PSOB PSDB/PTB

Prnontes de Espfrito Santo : 7
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Partido Bloco

RIO DE JANEIRO

A1clone Athayde PPB

Alexandre Cardoso PSB PSB/PCOOB

Arolde de Oliveira PFL

Ayrton Xerêz PPS

Celso Jacob POT

Coronel Garcia PSOB PSOB/PTB

Or. Heleno PSOB PSOB/PTB

EberSilva POT

Fernando Gonçalves PTB PSOB/PTB

lédio Rosa PMOB PMOB/PST/PTN

Jair Bolsonaro PPB

Jandlra Feghali PCdoB PSB/PCOOB

João Mendes PMOB PMOB/PST/PTN
João Sampaio PDT

Jorge Bittar PT

Laura Carneiro PFL

Luiz Sérgio PT

Milton Temer PT

Miriam Reid POT

Miro Teixeira POT

Paulo Feljó PSOB PSOB/PTB

Roberto Jefferson PTB PSOB/PTB

Simão Sessim PPB

Wanderfey Martins POT

Presentes de Rio de Janeiro : 24
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Partido Bloco

SAOPAULO

André Benassl PSDB PSDB/PTB
Angela Guadagnln PT

Arnaldo Faria de Sé PPB
Arnaldo Madeira PSDB PSOB/PTB
CelsoGlglio PTB PSDB/PTB
Coraucl Sobrinho PFL
OeVelasco PSL PUPSL
Delfim Netto PPB
Dr. Hélio POT
DulJio Plsaneschl PTB PSDBIPTB
Eduardo Jorge PT
Femando Zuppo POT

Gilberto Kassab PFL
Jair Meneguelli PT

Jorge Tadeu Mudalen PMDB PMOB/PST/PTN

José de Abreu PTN PMDB/PST/PTN
José Dirceu PT

José Genorno PT

José Roberto Batochio POT

Luiza Erundlna PSB PSB/PCOOB

Marcelo Barbleri PMOB PMOB/PST/PTN
Michel Temer PMOB PMDB/PST/PTN

Milton Menti PMDB PMDB/PSTIPTN-
Nelo Rodolfo PMDB PMDB/PSTIPTN

Nelson Marquezelll PTB PSDB/PTB

Neuton LIma PFL

Paulo Kobayashl PSDB PSDBIPTB

Paulo Lima PMDB PMOB/PSTIPTN

Professor Lulzlnho PT

Ricardo Berzolnl PT

Ricardo Izar PMOB PMDB/PST/PTN

Salvador 21mbaldl PSDB PSDB/PTB

sampaio Dóris PSDS PSOBIPTB

Vadio Gomes PPB

Wagner Salust/ano PPB

Pl"8I8ntea de 110 Paulo : 35
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Partido Bloco

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL

Osvaldo Sobrinho PTB PSDB/PTB
Ricarte de Freitas PSDB PSDBIPTB
Wilson Santos PMDB PMDB/PST/PTN

Presentes de Mato Grosso : 4
I

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB

Alberto Fraga PMDB PMDB/PST/PTN

Geraldo Magela PT

Jorge Pinheiro PMDB PMDB/PST/PTN

Pedro Celso PT

Presentes de Distrito Federal : 5

GOIÃS

Euler Morais PMDB PMDB/PSTIPTN

Geovan Freitas PMDB PMDB/PST/PTN

Jovair Arant~s PSDB PSDB/PTB

Luiz Bittencol:lrt PMDB PMDB/PST/PTN

Norberto Teixeira PMDB PMDB/PST/PTN

Pedro Canedo PSDB PSDB/PTB

Pedro Chaves PMDB PMDB/PST/PTN

Pedro Wilson. PT

Ronaldo Caiado PFL

Presentes de Goiás : 9

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT

Marçal Filho PMDB PMDB/PST/PTN

Nelson Trad PTB PSDBIPTB

Pedro Pedrossian PFL

Presentes de Mato Grosso do Sul : 4



25278 Quinta-feira 18 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2000

Partido Bloco

PARANÁ

Affonso Camargo PFL
Airton Roveda PSOB PSDB/PTB
Alex Canzlanl PSOB PSDBIPTB
Chico da Princesa PSOB PSOB/PTB
Oilceu Sperafico PPB
Or. Roslnha PT
FlávioAms PSOB PSOB/PTB
Gustavo Fruet PMOB PMDB/PST/PTN
Hermes Parcianello PMOB PMDB/PST/PTN
lris Simões PTB PSDB/PTB
José Borba PMOB PMDB/PST/PTN
José Carlos Martinez PTB PSDB/PTB
José Janene PPB
Luiz Carlos Hauly PSOB PSDB/PTB
Márcio Matos PT
Max Rosenmann PSOB PSDBIPTB
Moacir Mlcheletto PMDB PMDBIPST/PTN
Nelson Meurer PPB

Odlllo Balblnottl PSOB PSDBIPTB
Oliveira Filho PSOB PSDB/PTB
Osmar Serragllo PMOB PMDBIPST/PTN
Padre Roque PT
Rafael Greca PFL

Renato Silva PSOB PSDBIPTB
Rubens Bueno PPS

Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL

PresenlBs de Parani : 'Z7

SANTA CATARINA

AntOnio Carlos Konder Reis PFL

Carlito Merss PT

Edlnho Bez PMDB PMOBIPSTIPTN

Fernando Coruja POT

Hugo Biehl PPB

João Matos PMOB PMDBIPST/PTN

Luci Cholnacki PT

Pedro Bittencourt PFL

Renato Vianna PMOB PMOB/PST/PTN

Seraflm Venzon POT

Presentes de Santa Catarina : 10
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Bloco

RIO GRANDE DO SUL

Airton Dipp

Fatter Júnior

Henrique Fontana

Júlio Redacker

Luis Carlos Heinze

Mendes Ribeiro Filho

Nelson Proença

Osvaldo Biolchi

Pompeo de Mattos

Roberto Argenta

Synval Guazzelli

Presentes de Rio Grande do Sul : 11

POT

PPB

PT

PPB

PPB

PMOB

PMOB

PMOB

POT

PHS

PMOB

PMOBIPST/PTN

PMDB/PST/PTN

PMDBIPST/PTN

PMOB/PST/PTN

oSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista de
presença registra o comparecimento de 273 Srs.
Deputados.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR.,PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ocupo esta
tribuna na tarde de hoje entristecido pela morte do fi
lho do nosso colega Deputado Wigberto Tartuce.

Inclusive neste momento lá deveria estar esta
Liderança, apoiando o nosso colega de Bancada,
mas, por força da função que ocupamos e também
dos Parlamentares do nosso partido que aqui se en
contram, infelizmente não podemos estar com o nos
so colega. Mas em espfrito estamos com ele, nós e,
tenho certeza, toda a Casa e a Presidência do nosso
partido, pedindo a Deus que possa receber essa jo
vem alma e dar-lhe encaminhamento, o que certa
mente fará.

Rogamos também a Ele que dê a esta família.
que perde seu jovem filho, as condições necessárias

para suplantar este momento de dor e de dificuldades
e continuar a sua jornada.

Portanto, Sr. Presidente, em nome da Presidên
cia do Partido Progressista Brasileiro e da bancada
do PPB, enlutadas por este fato, queremos levar o
nosso abraço fraterno ao colega. companheiro e ami
go e a toda sua família.

Essas são as palavras da Liderança do PPB e
da Presidência do partido, que. a partir deste instante,
declara toda sua bancada enlutada por esse fato que,
com certeza, entristece não só a famnia de nosso co
lega Vigão, como também vários jovens de Brasília,
uma vez que seu filho era um jovem também.

Que Deus o receba e possa dar à sua família
o conforto necessário para superar esse diffcil mo
mento da vida.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi

dência secunda as palavras de V. Ex!, Deputado
Odelmo Leão, e crê que todo o Plenário se encontra
enlutado com o Infausto acontecimento que enlutou a
famnia do Deputado Wigberto Tartuce.

Tive a oportunidade de, em nome da Casa,
dar-lhe um abraço de conforto e creio, reiterando as



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
Espero que possamos votar essas-duas matérias
hoje, tal como sugere o Líder Inocêncio Oliveira.
São matérias importantes, tal como aquela que
v-Otamos no dia de ontem.

- -

O SR. PRESIDENTE (Michel Témér) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre
a mesa o Recurso nº 73/96, solicitando que o Proje
to de Lei nº 4.496, de 1994, do Tribunal Superior do
Trabalho, que cria cargos no quadro permanente de
pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Tra
balho da 1B!! Região e dá outras providências, seja
apreciado pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre
a mesa requerimento do seguinte teor:

Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, nos termos
regimentais, a retirada do Recurso nº 73/96, cons
tante da pauta da presente sessão.

Sala das Sessões, 17 de maio de 2000. 
Deputado Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exi'
a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, já que há concordân
cia das Lideranças no sentido da rejeição do recurso,
retiramos o pedido de retirada de pauta, para darmos
início diretamente à votação do recurso.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Retirado
o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há tam
bém um requerimento do Líder Inocêncio Oliveira, de
retirada de pauta do recurso, nos seguintes termos:
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palavras de V. EXª, que a solidariedade é de todo este São duas matérias fundamentais para o País, e,
Plenário. portanto, a Câmara mostraria que está condizente

O SR. BEN-HUR FERREIRA - Sr. Presidente, com o momento político que vivemos.
peço a palavra pela ordem. Portanto, esses dois projetos seriam fundamen-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª tais: aquele que define as penalidades da infringência
a palavra. sobre a lei da responsabilidade fiscal e outro, em se-

O SR. BEN-HUR FERREIRA (PT - MS. Pela or- gundo turno, da prescrição das causas trabalhistas
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na no campo.
condição de Coordenador da Frente Parlamentar Bra- Portanto, são duas matérias importantíssimas.
sil-África, comunico ao Plenário e a V. EXª que, para Depois de votarmos esse requerimento, que está
nossa alegria e honra, estamos recebendo o Embai- pendente há muito tempo, poderíamos votar rapida-
xador da Nigéria no Brasil e um grupo de oito parla- mente e entraríamos nessas duas matérias.
mentares nigerianos que visitam o Parlamento brasi
leiro com o objetivo de estreitar o relacionamento en
tre os dois países.

O Brasil e a Nigéria constituem as duas maiores
nações do mundo de contingente negro.

Aproveitamos também, Presidente Michel Te
mer, para anunciar que no dia 25, o Dia da África, a
Frente Parlamentar Brasil-África estará promovendo
um grande debate no Congresso Nacional.

Portanto, com alegria, queremos saudar a pre
sença de deputados nigerianos no Brasil em visita ao
nosso Parlamento. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero
saudar os colegas da Nigéria, com os aplausos de
todo o Plenário. O Parlamento brasileiro sente-se mu
ito honrado com esta visita.

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, queria
fazer um apelo a V. Exa. para que aquela solicitação fei
ta no Colégio de Líderes pudesse ser atendida no ple
nário, a fim de que possamos votar hoje matérias funda
mentais para a vida do País, que tenham repercussão
na vida das pessoas, dos municípios, dos estados e do
País como um todo.

Esta Casa afirma-se pelas boas leis que aprova.
Ontem foi um dia importantíssimo para esta Casa,
porque votamos o ressarcimento das perdas em face
da Lei Kandir: 75% para os estados e 25% para os
municípios.

Portanto, Sr. Presidente, gostaria que hoje, de
pois de votarmos esse requerimento, pudéssemos
votar duas matérias importantes: as penalidades so
bre as infringências da Lei de Responsabilidade Fis
cal e a prescrição das causas trabalhistas no campo,
agora em segundo turno.
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Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, a retira

da de pauta do Recurso nº 73/96.
Sala das Sessões, de maio de 2000. - Inocên

cio Oliveira, Líder do PFL.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!

a palavra.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, para não abrir ex
ceção sobre a causa, queria que votássemos só as
duas matérias que são fundamentais. Eu solicitaria,
se V. Ex!! concordasse, que na próxima Ordem do Dia
esse recurso fosse o primeiro item da pauta.

OSR. PRE~IDENTE (Michel Temer) - Acho que,
se todos os Líderes estiverem de acordo... (Pausa.)

O Líder Inocêncio Oliveira mantém orequeri
mento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação o requerimento.

Como votam os Srs. Líderes?

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presi
dente, é um requerimento de retirada de pauta?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - De re
tirada.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
- MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB vota "não".

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, votamos "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, votamos "sim" ao re
querimento de retirada.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não",
até porque a conversa que tivemos com as Lide
ranças foi no sentido de manter a vQtação do recur
so, para possibilitar a votação de um projeto que
está há quatro anos na Casa e que diz respeito ao
TRT de Goiás.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
\?eço a palavra pela ordem. _ ..

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Apresentei o requerimen
to por achar que sobre ele haveria acordo, podería
mos votar rapidamente e entrar naquelas duas ma-

térias importantes. Mas como não foi possfvel, vou
retirar o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Retirado
o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar o recurso

Vou ouvir apenas os Srs. Líderes.
Os que se inscreveram para debater a matéria

retiram? (Pausa.) Retiram.
Declaro encerrada a discussão vai-se passar à

votação da matéria.
O-SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a

palavra C? Deputad.9 Pedro Wilson, para encaminhar
contra o recurso.

O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, este é um projeto
que está há quatro anos na Casa, foi aprovado nas
Comissões e deve seguir seu curso. Somos contra o
recurso, para que o projeto possa ir ao Senado e
ser aprovado.

O Tribunal Regional do Trabalho da 18ll Re
gião necessita ter o seu quadro de funcionários. A
imensa maioria será admitida por concurso público,
e a aprovação do projeto não acarretará despesas,
porque grande parte dos servidores que estão à dis
posição do Tribunal será dispensada.

Como discutimos antes, queremos ter uma
Justiça do Trabalho ágil. Há essa necessidade.
Daí o apelo a todas as Lideranças para que ne
guem o recurso e remetam o mérito ao Senado
Federal, a fim de que o projeto seja aprovado,
uma vez que ele não traz despesas a mais e pos
sibilita ,ao Tribunal Regional do Trabalho da 181

Região funcionar e responder à demanda de todo
o Estado de Goiás.

O nosso encaminhamento é no sentido de ne
gar o recurso, porque somos favoráveis à apreciação
do mérito, a fim de que o projeto possa prosseguir no
Senado, ser aprovado e sancionado pelo Sr. Presi
dente da República.

Esta é a posição do Partido dos Trabalhadores:
negar o recurso e votar a favor do mérito.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Depu
tado Walter Pinheiro ainda quer encaminhar ou desis
te? (Pausa.)

Desiste. Pois não, Deputado Walter Pinheiro.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou sub
meter a votos o seguinte.



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem
estiver de acordo permaneça como se encontra.
Quem for contra o recurso levante o braço. (Pausa.)

Rejeitado o recurso.
Em face da rejeição, a matéria segue a tramita

ção inicialmente prevista.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Como muito bem explicou o nos
so Deputado Pedro Wilson, o PT é contra o recurso e
vota "não".
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RECURSO N2 73, DE 1996 Esse Tribunal vem surpreendo com a sua atu-
CONTRA DECISÃO CONCLUSIVA DE COMISSÃO ação. São milhares e milhares de ações trabalhistas

(Do Sr. Benito Gama e outros) que estão sendo julgadas no Estado. O Tribunal
, S h P 'd t funciona hoje com servidores que são colocados à
, en or resl en:,. . sua disposição pelos municípios e pelo estado. A

Nos termos do § 2- do ~rtlgo 132~ do Reglme~~o grande dificuldade está em que, no momento em
Inter~o, requer~~os que seja submetl~o .ao Plenarlo têm conhecimento do trabalho e da ação do Tribu-
o Projeto de Lei n- 4.496, de 1994, que cria ~argos n? nal contra pessoas de suas ligações, o Governo e
quadro pe,rmanente de pessoal ~~ sec~etana d~ Tn- os municípios, muitas vezes até por picuinhas pes-
bunal Regional do Trabalho da declma oitava e da ou- soais retiram esses funcionários do Tribunal. São
tras providências". 257 pessoas que lá trabalham que pertencem a ou-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem for tros órgãos. O que desejamos é única e exclusiva-
a favor do recurso vota "sim"; quem for contra, vota mente que seja dada ao estado a oportunidade que
"não". outros estados tiveram, ou seja, de ter o seu quadro

Como votam os Srs. Uderes? próprio.

Como vota o Partido Humanista? Dessa maneira, solicitamos ao Plenário que
Como vota o PV? vote "não" ao recurso, para que o projeto seja enca-
Como vota o PPS? minhado ao Senado, aprovado e sancionado pelo
Como vota o Bloco Parlamentar PUPSL? Presidente da República.
Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB? O PFL encaminha o voto "não", Sr. Presidente.

O SR. DJALMA PAES (Bloco/PSB - PE. Sem O SR. LÉO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB - CE.
revisão do orador.) - Contra o recurso. O Bloco Parla- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
mentar PSB/PCdoB vota "não", Sr. Presidente. Parlamentar PSDB/PTB vota "não" ao recurso.

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
orador.) - Votamos contra o recurso, Sr. Presidente. vota o Uder do Governo?

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- O SR. ARNALDO MADEIRA (Bloco/PSDB -
são do orador.) - Pelo acordo, Sr. Presidente. O voto é SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, imagi-
"não". nava que o Governo teria ainda uma semana para

O SR. RONALDO CAIADO (PFL - GO. Sem re- examinar este projeto, já que ele é antigo, e assim
visão do orador.) - Sr. Presidente, votamos "não" ao fazer uma avaliação cuidadosa - e eventuais ajus-
recurso. tes -, para que pudéssemos, ao dar seqüência à

matéria, ter compromisso quanto ao seu mérito e
votar com segurança.

Nas condições em que está sendo rejeitado o
recurso, quero deixar bem claro a V. EXª e aos Srs.
Parlamentares que não assumimos compromisso al
gum quanto ao conteúdo do projeto nem quanto à
sanção ou ao veto do Presidente da República, na
medida em que não tivemos oportunidade de fazer
nele uma revisão.

Portanto, fica aqui esta declaração em relação
ao conteúdo do projeto.

Nesta matéria, Sr. Presidente, o Governo vai-se
abster de votar.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Blo
co/PMDB - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN vota
"não" ao recurso. .

O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPS encaminha
também pelo acordo, votando "não" ao recurso.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PFL?

O SR. RONALDO CAIADO (PFL - GO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares, o projeto está há quatro anos nesta Casa e
diz respeito exatamente à criação do quadro perma
nente de pessoal da Secretaria do Tribunal Regional
do Trabalho da 18ª Região do nosso Estado de Goiás.



Nesse sentido é que nós, do PT, apresenta
mos o requerimento de retirada do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção o requerimento.

Como votam os Srs. Líderes?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu que
ro apenas colocar as coisas nos seus devidos lugares.

V. Exª sabe que na última sessão nós concorda
mos com a idéia de esgotar a discussão sobre a ma
téria. Éevidente que a matéria é polêmica, e foi discu
tida durante quase toda a Ordem do Dia.

Agora, marcada a votação, existe pedido para reti
rá-Ia de pauta. Como Líder do PMDB, quero saber quan
do o partido que requer a retirada do projeto deseja votar
a proposição. O importante é a Câmara dos Deputados
votar a matéria. O PMDB está pronto para fazê-lo.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Por isso, estamos propondo o adiamento, como
sempre fizemos em relação a esse projeto. O PT acha

- 2 - que o projeto fere vários princípios, inclusive a situa-
PROJETO DE LEI N2 621-B, DE 1999 ção dos prefeitos e dos governadores.

(Do Poder Executivo) O projeto só tem como parâmetro, como orde-
Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº namento e lógica, o tal déficit fiscal e a resolução do

621-A, de 1999, que altera e acresce dispositivos ao problema fiscal. Não há nada relacionado à improbi-
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - dade administrativa. Não contém punição no caso de
Código Penal, a Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, e improbidade administrativa. Não há nada relacionado
ao Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, e à moralidade da coisa pública.
dá outras providências; tendo parecer da Comissão E há ainda um agravante: pelo que foi aprovado
de Constituição e Justiça e de Redação pela constitu- pela Comissão de Constituição e Justiça e de Reda-
cionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mé- ção, a emenda, na qual vou propor um destaque, faz
rito, pela aprovàção, com substitutivo, contra os votos uma relação presumível de que nem a ação de impro-
dos Deputados Antônio Carlos Biscaia, Geraldo Ma- bidade administrativa se possa ter pela lógica subjeti-
gela, José Genoíno, Marcelo Déda, Ibrahim va de que não haveria a imputação de culpa. E, por-
Abi-Ackel, Osvaldo Sobrinho, José Antônio Almeida, tanto, é punido quem comete ação de improbidade.
Sérgio Miranda e Jair Bolsonaro, com votos em sepa- Ou seja, há todos os graus de violência, todas as
rado dos Deputados José Genoíno, José Dirceu, ações preventivas para evitar que se apure a improbi-
Antônio Carlos Biscaia, Marcelo Déda, Waldir Pires, dade administrativa. No toc~nte a isso, o projeto avan-
Ricardo Fiúza, Sérgio Miranda e José Antônio Almei- ça a rodo. Entretanto, quando se trata de discutir a
da (Relator: Sr. Nelson Otoch). moralização da coisa pública, não avança, não apon-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a ta direção alguma e não dá resoluções. Quando se
mesa requerimento do seguinte teor: trata de resolver o problema de sanar o déficit fiscal

Sr. Presidente, existente no País, aí o prefeito é punido, aí o prefeito é
Requeremos a V. Ex!!, nos termos regimentais, a impossibilitado, aí tem de ter imposto novo, tem de ha-

retirada do Projeto de Lei nº 621-A de 1999, constante ver ampliação da base de impostos. Mas quando se
da pauta da presente sessão. trata de pagar o déficit não há punição alguma, não há

limite algum, não há acaso algum.
Sala das Sessões, 17 de maio de 2000. -

Assina o Vice-Líder Walter Pinheiro. Épor isso que o PT quer continuar a reflexão e a
negociação para verificar a possibilidade, por exem
plo, de aprovação da emenda neste momento.O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Líder

Walter Pinheiro mantém? (Pausa.) Mantém.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex! a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esse pro
jeto foi amplamente discutido e está em fase de vo
tação. Já está encerrada a discussão. (Pausa.)

Sr. Presidente, estão me questionando a respeito
do tema. Para que não haja dúvida, vou esclarecer a to
dos que o PT sempre deixou claro, muito claro, quenão
há acordo para esse projeto. Nós achamos uma violên
cia, uma aberração! Naquele dia nós queríamos encer
rar a discussão. Mas nos foi proposto limpar a pauta, de
ixar esse projeto para ser discutido depois e colocá-lo
em votação. É isso. Pelo menos foi esse o entendimento
que este Deputado teve naquele momento.
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O Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN é contra ma inconstitucionalidade. Tanto é verdade que o ór-
o requerimento, mas quer ter uma resposta do PT so- gão competente da Casa declarou a constitucionali-
bre quando quer votar o projeto. dade, juridicidade e boa técnica legislativa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não. Outra crítica que se faz é que as penalidades
Vamos votar o requerimento. são brandas. Ora, a maior penalidade para quem é
O Bloco Parlamentar PMOB/PST/PTN vota político é a inelegibilidade.

"não" ao requerimento. Segundo a realidade do País, que tem um sistema
Como vota o Partido Humanista? (Pausa.) carcerário deficiente, em vez de penas de reclusão,
Como vota o PV? (Pausa.) transformou-se em penas de detenção com trabalhos
Como vota o PPS? alternativos. Mais do que isso: multas altíssimas.
O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS _ AL. Sem Este projeto vem a? encontro ,do desejo daque-

revisão do orador.) - Sr. Presidente o PPS vota "não" les que querem construir uma socIedade realmente
O SR. PRESIDENTE (Mich~1 Temer) _ O PPS represent~tiva para os diferentes n!v~is de poder e

t " - " 't para os diferentes Poderes da Republlca: o bom ge-
vo a nao ao requenmen o. . t d •bl' I . I

C BI P I t PUPSL
? renclamen o os recursos pu ICOS. sso, sim.

orno vota o oco ar amenar, N- f t'd d' ti" ,ao az sen I o Izer que com es a el se vai In-
O ~~. lINCOLN PORTE~ (Bloco/PSL - MG. terferir na autonomia dos Poderes. Não! Esta lei defi-

Sem revlsao do orador.,? -:- ~,r. Preslde.nte, o Bloco Par- ne critérios e normas para a aplicação dos recursos
lamentar PUPSL vota sim , pel~ retirada. públicos; define como se deve tratar os servidores pú-
'" "O SR. P~ESIDENTE (Michel Temer) - Vota blicos da União, Estados e Municípios, do Legislativo,
sim ao requenmento. Executivo, Judiciário e Ministério Público.

Como vota? Bloco Parlamentar PSB/PCdoB? Por isso essa lei, Sr. Presidente, representa um
O SR. JOSE ArlJTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB - avanço. Agora, dizer que não adianta fazer a lei se não

MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco se votar as penalidades! Essaque é agrande verdade.
Parlamentar PSB/PCdoB vota "sim" ao requerimento. Por isso, o Partido da Frente Liberal na cons-
Entende que esta lei é inconstitucional e, por isso, não ciência de que se deve completar as leis e fazer boas
deve ser votada nunca. leis para o País, vota "não"ao recurso possibilitando a

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Bloco votação de importante matéria nesta noite.
PSB/PCdoB vota "sim". O PFl vota "não" ao requerimento.

Como vota o POT? O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PFl
O SR. FERNANDO CORUJA (POT - SC. Sem vota "não".

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim". Como vota o PSOB?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (Blo-

vota o PPB? _ co/PSOB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
O SR. ODELMO LEAO (PPB - MG. Sem revi- dente, o PSOB está ciente de que a sociedade está a

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "não". clamar do Congresso Nacional, particularmente da
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPB Câmara dos Deputados, providências que visam

vota "não". atender à complementação da lei de Responsabili-
Como vota o PT? dade Fiscal.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem E essa alteração ao Projeto de Lei nº 621-B, do

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim". Código Penal, vem dar sentido a tudo aquilo que foi
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PT discutido em relação à responsabilidade fiscal.

vota "sim". Dessa maneira, o Bloco Parlamentar
Como vota o PFl? PSOB/PTB vota "não" ao requerimento de retirada.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Bloco

revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta matéria foi PSOB/PTB vota "não".
amplamente discutida na Comissão de Constituição e E o Governo, o que recomenda?
Justiça e de Redação. Por 29 votos a 10, depois de O SR. DUILIO PISANESCHI (Bloco/PTB - SP.
muita discussão, foi aprovado o projeto. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo

Diferentemente do que dizem, ou seja, que o encaminha o voto "não". A importância da votação
projeto é inconstitucional, afirmo que não há nenhu- dessa lei é a complementação da gestão pública da



Emenda de Plenário n2 1

Suprima-se o § 1º do art. 1º do Substitutivo ao
Projeto de Lei nº 621, de 1999.

Emenda de Plenário n2 2

Modifique-se a expressão "Pena - reclusão, de
1 (um) a 2 (dois) anos." para "Pena - detenção, de 6
(seis) meses a 1 (um) ano", constante do art. 359-A
do art. 29 do Substitutivo ao Projeto de Lei nº 621,
de 1999.

Justificação

Criminalizar atos de administração pública que
inverta a lógica política dos atuais mandatários do Exe
cutivo Federal- que, certamente, não serão eternos 
sem adentrar o mérito do efeito prático que essa inver
são tenha para o maior interessado, que é o cidadão, é
ato de abominável autoritarismo.

O projeto vai na contramão da tendência de apli
cação de penas alternativas ao prever detenção con-

Justificação

A supressão se faz necessária para extirpar do
Estatuto Penal, medida que com ele não se compati
biliza, ao tempo em que também visa garantir a inde
pendente e plena atuação do Ministério Público e dos
cidadãos no controle da legalidade e moralidade na
Administração Pública.

Criminalizar atos de administração pública que
inverta a lógica política dos atuais mandatários do Exe
cutivo Federal- que, certamente, não serão eternos 
sem adentrar o mérito do efeito prático que essa inver
são tenha para o maior interessado, que é o cidadão, é
ato de abominável autoritarismo.

O projeto. vai na contramão da tendência de apli
cação de penas alternativas ao prever detenção contra
administrador que, por exemplo, recuse sacrificar seu
funcionalismo para atenderaos interesses de credores.

Sala das Sessões, 25 de abril de 2000. - Depu
tado Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT - Regis Ca
valcante, Vice-Líder do PPS, Fernando Coruja, Vi
ce-Líder do PDT - Lincoln Portela, Vice-Líder do
Bloco Parlamentar PUPSL.
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responsabilidade fiscal. Então, a matéria tem de ser tra administrador que, por exemplo, recuse sacrificar
votada com urgência. . seu funcionalismo para atender aos interesses de

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem credores.
estiver de acordo com o. requerimento permaneça Sala das Sessões, 25 de abril de 2000. - Depu-
como se acha. (Pausa.) tado Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT - Fernando

Rejeitado. Coruja, Vice-Líder do PDT - Regis Cavalcante, Vi-
a SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre ce-Líder do PPS - Lincoln Portela, Vice-Líder do

a Mesa as seguintes Bloco Parlamentar PUPSL.
Emenda de Plenário n2 3

Modifique-se a expressão "Pena - detenção, de
6 (seis) meses a 2 (dois) anos." para "Pena - deten
ção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano", constante do art.
359-B do art. 2º do Substitutivo ao Projeto de Lei nº
621, de 1999.

Justificação
Criminalizar atos de administração pública que

inverta a lógica política dos atuais mandatários do Exe
cutivo Federal- que, certamente, não serão eternos 
sem adentrar o mérito do efeito prático que essa inver
são tenha para o maior interessado, que éo cidadão, é
ato de abominável autoritarismo.

O projeto vai na contramão da tendência de apli
cação de penas alternativas ao prever detenção con
tra administrador que, por exemplo, recuse sacrificar
seu funcionalismo para atender aos interesses de
credores.

Sala das Sessões, 25 de abril de 2000. - Depu
tado Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT - Fernando
Coruja, Vice-Líder do PDT - Regis Cavalcante, Vi
ce-Líder do PPS - Lincoln Portela, Vice-Líder do
Bloco Parlamentar PUPSL

Emenda de Plenário n2 4
Modifique-se a expressão uPena - reclusão, de 1

(um) a 4 (quatro) anos:' para "Pena - detenção, de 6
(seis) meses a 1(um) ano", constante do art. 359-C do
art.2º do Substitutivo ao Projeto de Lei nº 621, de 1999.

Justificação
Criminalizar atos de administração pública que

inverta a lógica política dos atuais mandatários do Exe
cutivo Federal- que, certamente, não serão eternos 
sem adentrar o mérito do efeito prático que essa inver
são tenha para o maior interessado, que é o cidadão, é
ato de abominável autoritarismo.

O projeto vai na contramão da tendência de apli
cação de penas alternativas ao prever detenção contra
administrador que, por exemplo, recuse sacrificar seu
funcionalismo para atender aos interesses de credores.

Sala das Sessões, 25 de abril de 2000. - Depu
tado Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT - Fernando
Coruja, Vice-Líder do POT, Regis Cavalcante, Vi-
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ce-Líder do PPS - lincoln Portela, Vice-Líder do
Bloco Parlamentar PUPSL.

Emenda de Plenário n5! 5
Modifique-se a expressão "Pena - reclusão, de 1

um} a 4 (quatro) anos:' para "Pena - detenção, de 6 (seis)
meses a 1 (um) ano', constante do artigo 359-D, do art. 2º
do Substitutivo ao Projeto de Lei n!! 621, de 1999.

Justificação
Criminalizar atos de administração pública que

inverta a lógica política dos atuais mandatários do exe
cutivo Federal- que, certamente, não serão eternos 
sem adentrar o mérito do efeito prático que essa inver
são tenha para o maior interessado, que é o cidadão, é
ato abominável autoritarismo.

O projeto vai na contramão da tendência de
aplicação de penas alternativas ao prever detenção
contra administrar que, por exemplo, recuse sacrifi
car seu funcionalismo para atender aos interesses
de credores.

Sala das Sessões, 25 de abril de 2000. - Depu
tado Walter Pinheiro, Vice-Uder do PT - Fernando
Coruja, Vice-Uder do PDT - Regis Cavalcnate, Vi
ce-Líder do PPS - Lincoln Portela, Vice-Uder do Blo
co Parlamentar, PUPSL

Emenda de Plenário n5! 6

Modifique-se a expressão "Pena - detenção,
de 3 (três) meses a 1 (um) ano." para "Pena - de
tenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano', constante
do artigo 359-E, do art. 2º do Substitutivo ao Projeto
de Lei nº 621, de 1999.

Justificação

Criminalizar atos de administração pública que
inverta a lógica política dos atuais mandatários do
executivo Federal - que, certamente, não serão eter
nos -sem adentrar o mérito do efeito prático que essa
inversão tenha para o maior interessado, que é o ci
dadão, é ato abominável autoritarismo.

O projeto vai na contramão da tendência de apli
cação de penas alternativas ao prever detenção contra
administrar que, por exemplo, recuse sacrificar seu fun
cionalismo para atender aos interesses de credores.

Sala das Sessões, 25 de abril de 2000. - Depu
tado Walter Pinheiro, Vice-Uder do PT- Fernando
Coruja, Vice-Uder do PDT - Regis Cavalcnate, Vi
ce-Uder do PPS - Lincoln Portela, Vice-Uder do
Bloco Parlamentar, PUPSL

Emenda de Plenário n!! 7

Suprima-se o artigo 359-, do art. 2º do Substitu
tivo ao Projeto de Lei nº 621, de 1999.

Justificaç~o

Criminalizar atos de administração pública que
inverta a lógica política dos atuais mandatários do
executivo Federal - que, certamente, não serão eter
nos -sem adentrar o mérito do efeito prático que essa
inversão tenha para o maior interessado, que é o cida
dão, é ato abominável autoritarismo.

O projeto vai na contramão da tendência de apli
cação de penas alternativas ao prever detenção contra
administrar que, por exemplo, recuse sacrificar seu fun
cionalismo para atender aos interesses de credores.

Sala das Sessões, 25 de abril de 2000. - Depu
tado Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT - Fernando
Coruja, Vice-Uder do PDT - Regis Cavalcnate, Vi
ce-Uder do PPS - Lincoln Portela, Vice-Uder do
Bloco Parlamentar, PUPSL

Emenda de Plenário nº 8

Suprima-se o artigo 359-G, do art. 2º do Substi
tutivo ao Projeto de Lei nº 621, de 1999.

Justificação

Criminalizar atos de administração pública que
inverta a lógica polCtica dos atuais mandatários do
executivo Federal - que, certamente, não serão eter
nos -sem adentrar o mérito do efeito prático que essa
inversão tenha para o maior interessado, que é o cida
dão, é ato abominável autoritarismo.

O projeto vai na contramão da tendência de apli
cação de penas alternativas ao prever detenção con
tra administrar que, por exemplo, recuse sacrificar
seu funcionalismo para atender aos interesses de
credores.

Sala das Sessões, 25 de abril de 2000. - Depu
tado Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT - Fernando
Coruja, Vice-Líder do PDT - Regis Cavalcnate, Vi
ce-Líder do PPS - Lincoln Portela, Vice-Líder do
Bloco Parlamentar, PUPSL

Emenda de Plenário n5! 9

Modifique-se a expressão "Pena - detenção, de
6 (seis) meses a 2 (dois) anos." para "Pena - deten
ção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano", constante do art.
359-G do art. 2º do Substitutivo ao Projeto de Lei nº
621, de 1999.

Justificação

Criminalizar atos de administração pública que
inverta a lógica política dos atuais mandatários do
Executivo Federal- que, certamente, não serão eter
nos - sem adentraro mérito do efeito prático que essa



Emenda Aditiva n!! 12
Projeto de Lei n!! 621199

(Do Poder Executivo)

Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo
no Substitutivo da CCJR.

"Art.... Comprovada, pelo Tribunal de Cantas da
União, pelo Tribunal de Contas do Estado e, onde
houver, pelo Tribunal de Contas dos Municípios, a
inobservância, da parte do Governadore/ou do Prefe
ito, das disposições legais que exigem respeito aos
gastos públicos, em nível de endividamento do esta
do e/ou município, e aos gastos com pessoal, o cida
dão poderá, junto ao Ministério Público, dar início a
ação criminal que condene o prefeito e/ou o governa
dor.

§ 1º A petição inicial desse processo terá de ser
informada por procuração que contenha, no mínimo,
1% (um por cento) de assinaturas dos votantes do
Município ou, se o caso, do Estado.

§ 2º Toda condenação daí resultante terá que
definir, obrigatoriamente, a devolução, se o caso, dos
recursos públicos desviados, a demissão dos irregu
larmente nomeados e a inelegibilidade dos réus."

Sala das Comissões, 18 de abril de 2000. - Wal
ter Pinheiro, Vice-Líder do PT - Regis Cavalcante,
Vice-Líder do PPS - Alexandre Cardoso, Líder do
Bloco Parlamentar, PSB/PCdoB - Lincoln Portela,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PUPSL - Fernando
Coruja, Vice-Líder do PDT.

Emenda n!! 13

Nos termos regimentais, inclua-se onde couber
no Substitutivo adotado pela CCJR ao PL nº 621/99, a
seguinte disposição:

Art. Em caso de situação de excepcionalidade
determinada pelo interesse público que determine o
descumprimento do disposto na Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000, na Lei nº 8.429, de 1993,
no Decreto-Lei nº 2.848, de 1940, e no Decreto-Lei nº

.201, de 1967, havendo a prévia aprovação pelo elei-

Emenda de Plenário n!! 10

Modifique-se a expressão "Pena - reclusão, de
1 (um) a 4 (quatro) anos." para "Pena - detenção, de 6
(seis) meses a 1 (um) ano", constante do art. 359-H
do art. 2º do Substitutivo do Projeto de Lei nº 621 , de
1999.

Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 18 25287

inversão tenha para o maior interessado, que é o ci- O projeto vai na contramão da tendência de apli-
dadão, é ato de abominável autoritarismo. cação de penas alternativas ao prever detenção can-

O projeto vai na contramão da tendência de apli- tra administrador que, por exemplo, recuse sacrificar
cação de penas alternativas ao prever detenção con- seu funcionalismo para atender aos interesses de
tra administrador que, por exemplo, recuse sacrificar credores.
seu funcionalismo para atender aos interesses de Sala das Sessões, 25 de abril de 2000. - Walter
credores. Pinheiro, Vice-Líder do PT - Fernando Coruja, Vi-

Sala das Sessões, 25 de abril de 2000. - Walter ce-Líder do PDT - Regis Cavalcante, Vice-Líder do
Pinheiro, Vice-Líder do PT- Fernando Coruja - Vi- PPS - Lincoln Portela, Vice-Líder do Bloco Parla-
ce-Líder do PDT- Regis Cavalcante, Vice-Líder do mentar PUPSL
PPS - Lincoln Portela, Vice-Líder do Bloco Parla
mentar PUPSL

Justificação

Criminalizar atos de administração pública que
inverta a lógica política dos atuais mandatários do
Executivo Federal- que, certamente, não serão eter
nos - sem adentrar o mérito do efeito prático que essa
inversão tenha para o maior interessado, que é o cida
dão, é ato de abominável autoritarismo.

Justificação

Criminalizar atos de administração pública que
inverta a lógica política dos atuais mandatários do
Executivo Federal - que, certamente, não serão eter
nos - sem adentrar o mérito do efeito prático que essa
inversão tenha para o maior interessado, que é o cida
dão, é ato de abominável autoritarismo.

O projeto vai na contramão da tendência de apli
cação de penas alternativas ao prever detenção con
tra administradorr que, por exemplo, recuse sacrificar
seu funcionalismo para atender aos interesses de
credores.

Sala das Sessões, 25 de abril de 2000. - Walter
Pinheiro, Vice-Líder do PT - Fernando Coruja, Vi
ce-Líder do POT - Regis Cavalcante, Vice-Líder do
PPS - Linco'n Portela, Vice-Líder do Bloco Parla
mentar PUPSL

Emenda de Plenário n!! 11

Modifique-se a expressão "Pena - reclusão, de
1 (um) a 4 (quatro) anos." para "Pena - detenção, de 6
(seis) meses a 1 (um) ano", constante do art. 359-1 do
art. 2º do Substitutivo ao Projeto de Lei nº 621, de
1999.



Justificação

Ao incluir no Código Penal capitulo sobre "cri
mes conta as finanças públicas", intenta-se criminali
zar conduta administrativa que não atenda aos parâ
metros estabelecidos pela "Lei de Responsabilidade
Fiscal". Nesse intuito, opta-se pela alteração legislati
va na esfera penal, que, caso vingue, trará ao nosso
ordenamento jurídico excrescência comparável aos
atos institucionais do Regime Militar!

Criminalizar atos de administração pública que
inverta a lógica política dos atuais mandatários do
Executivo Federal - que, certamente, não serão eter
nos - sem adentrar o mérito do efeito prático que essa
inversão tenha para o maior interessado, que é ocida
dão, é ato de abominável autoritarismo, O anacronis
mo da iniciativa chega a tal ponto, que várias das pu
nições previstas naquela lei que subsidia essa em
questão, se referem a corte total das transferências
voluntárias ou a proibição de contratação de qualquer
operação de crédito, esquecendo-se da necessidade
de manutenção de gastos em determinadas áreas ou
mesmo de despesas emergenciais, bem como prevê a
absurda situação em que, caso a receita suba por efei
to do aumento do PIS, não será permitido aumentar
salários nem gastos com a previdência, por exemplo.

A invasão na competência constitucional de
Estados e Municípios é flagrante, interferindo na au
to-organização dos Estados-Membros (artigo 25 da
CF) e no interesse local (artigo 30, I da CF), atentan
do conta a Forma Federativa.

Finalmente, o abuso na imputação de penas de
reclusão para coibir práticas que contrariem a vonta
de do "Poder Central", não atende á gradação inscrita
no artigo 50, XLVI, da CF (cláusula pétrea), nem á
compreensão mais que consolidada na comunidade
jurídica, segundo a qual o que inibe o ato ilícito não é
a gravidade da pena, mas a certeza da punição.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para ofe
recer parecer às emendas de plenário, em substitui
ção à Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, concedo a palavra ao nobre Deputado Nelson
Otoch.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel temer) - Tem V. EXª
a palavra.
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torado da respectiva circunscrição, em plebiscito es- O SR. ODELMO LEÃÓ (PPB - MG. Sem revi-
pecialmente convocado para este fim, fica extinta a são do orador.) - Sr. Presidente, enquanto o Relator
punibilidade do agente público responsável pela prá- fala sobre as emendas, convoco a bancada do PPB
tica dos atos de gestão. para que acorra ao Plenário, pois teremos duas vóta-

Sala das Sessões, 10 de maio de 2000. - ções, inclusive a da PEC nº 7, sobre a imprescritibili
dade do trabalho na zona rural.

O PPB convoca sua bancada a vir a plenário,
pois teremos várias votações, entre elas a da PEC nl!
7, que moderniza a relação capital/trabalho no cam
po.

O PPB convoca sua bancada a vir a plenário.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para ofe

recer parecer às emendas de plenário, em substitui
ção à Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, concedo a palavra ao nobre Deputado Nelson
Otoch.

O SR. NELSON OTOCH (Bloco/PSDB - CE.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, o Projeto de Lei nº
621-B, de 1999, deu entrada nesta Casa em maio de
1999.

Durante cerca de oito meses, tive oportunidade
de acompanhar os trabalhos da Comissão Especial
designada para estudar o Projeto de Lei Complemen
tar nº 18, sobre responsabilidade fiscal, hoje lei já vi
gente. Nesse período, a Casa debateu intensamente
a Lei de Responsabilidade Fiscal, na Comissão Espe
cial, tendo sido aprovado o relatório por maioria qua
se absoluta.

Adequado o Projeto de Lei Ordinária nº 621
àquilo que preceituava o projeto de lei complementar,
tivemos oportunidade de constituir Comissão Supra
partidária dentro da Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação, composta de alguns Deputados de
maior experiência na área penal, como Luiz Antonio
Fleury, Mendes Ribeiro Filho, Arnaldo Madeira, José
Carlos Aleluia e Gerson Peres, além da Assessoria
Ministerial. E, durante sessenta dias, discutimos exa
ustivamente o substitutivo, porque o projeto que veio
do Executivo, no nosso entendimento, caracterizava
alguns ilfcitos que acreditávamos não deveriam ser
penais.

O substitutivo aprovado pela Comissão de
-ConstituiçªQ. e Jl!stiça e de Redação, em abril, e que
ora vem ao plenário é bem mais modificado que o pro
jeto oriundo do Executivo, que deu entrada aqui em
maio de 1999. Existiam medidas que previam até a
cassação de mandatos de prefeitos, mas que foram
retiradas. Hoje há sanções administrativas a essas
autoridades, com penas pecuniárias, relacionadas
aos seus vencimentos. O que ocorre? Realmente fo-
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ram mantidos alguns artigos, abrandadas as penas positivo significa proteção para os gestores honestos
de ilícito penal. -, a pena é de dois a oito anos de detenção. Então,

Srs. Deputados, às vezes não entendo por que não podemos argumentar que existem penalidades
um ou outro Parlamentar se posiciona contra esse duras para aqueles que a infringirem.
Projeto de Lei nº 621 com argumentos que nada têm Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Código
a ver com o problema. Esse projeto de lei ordinária vai Penal foi feito para marginal; tem de ser temido por in-
dar condição para que a Lei de Responsabilidade Fis- frator de legislação. Os homens de bem, os adminis-
cal seja executada; vai dizer o que obrigatoriamente tradores públicos honestos não têm de temê-lo. Ago-
os gestores da administração pública têm de fazer e ra, se cometem ilícito penal, têm de responder por
expressamente o que não podem fazer sob nenhum aquele ilícito cometido.
pretexto. Eu traria, só para não voltar ao passado, apenas

Apresentada essa explicação da tramitação de- dois casos recentes que ocupam a mídia nacional. Na
morada de um ano desta matéria, na Casa, quando cidade de São Paulo, o Prefeito Celso Pitta, que está
foi discutida e~austivamente na Comissão de Consti- sendo acusado de uma série de ações, além da im-
tuição e Justiça e de Redação e aprovada por ampla probidade administrativa, que é sanção penal diferen-
maioria, dos aspectos tratados, destacamos como de te da de responsabilidade fiscal, incorreria nesta lei,
maior relevo: tipificação da contratação de operação se ela já tivesse vigência; assim como o prefeito de
de crédito feita sem obediência à lei; punição da ins- Londrina, que está sendo vítima de várias denúncias,
crição de despesas não empenhadas em restos a pa- que certamente são caracterizadas por esta Lei de
gar; apenamento do agente público que assumiu a Responsabilidade Fiscal.
obrigação no último ano do mandato ou legislatura, Ao projeto foram apresentadas, Sr. Presidente,
cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercí.. Sf"S e Srs. Deputados, treze emendas. A Emenda nº 1
cio financeiro; punição a quem deixar de divulgar rela- foi retirada. A Emenda nº 9 solicita modificações ba-
tório de gestão fiscal; tipificação da conduta consis- seadas em dados que não são os constantes do
tente em ordenar despesa não autorizada; comina- substitutivo aprovado pela CCJR, ou seja, uma emen-
ção de pena pela prestação de garantia graciosa; res- da que não é adequada ao projeto de lei; e também a
ponsabilidade penal do administrador que não reduzir Emenda nº 11 que solicita modificação de penalidade
despesa com pessoal, que aumentar essas despesas para o art. 359-1, que é inexistente no substitutivo ora
no último ano do mandato ou legislatura ou que não em discussão, para votação por este Plenário.
cancelar restos a pagar. Como a Emenda nº 1 foi retirada pelo seu autor,

Chamo atenção especial dos companheiros e as Emendas nº 9 e nº 11 não foram apreciadas pelo
Parlamentares para o fato de que a sociedade brasile- Relator por não serem pertinentes, restaram as de-
ira está cansada de ver exaurirem-se recursos, que mais emendas: a Emenda nº 2, que trata da contrata-
deveriam ir para segurança, saúde e educação, e que ção de operação de crédito; a Emenda nº 3, que trata
são oferecidos, graciosamente, por prefeitos, gesto- da inscrição de despesas não empenhadas em restos
res da administração pública, que, não tendo eleito a pagar; a Emenda nº 4, que trata da assunção de
seus correligionários, agravam a situação do municí- obrigação no último ano do mandato ou legislatura; a
pio, que fica sem condições financeiras de saldar os Emenda nº 5, que trata de ordenação de despesa não
compromissos. autorizada, e a Emenda n!! 10, que trata do

Com penas de detenção e reclusão que variam não-cancelamento de restos a pagar.
de acordo com sua gravidade - de seis meses a dois -- Srs. Deputados, essas cinco emendas foram
anos e de um a quatro anos, para os novos tipos do apresentadas pela Oposição como emendas de ple-
Código Penal - também criamos, neste substitutivo, nário, para que as penas fossem diminuídas. Então,
adendo de redação ao art. 339 do Código Penal, que verifico com clareza que-a-Oposição reconhece que,
trata da denunciação caluniosa, exatamente para pro- na realidade, são ilícitos penais sujeitos a punição es-
teger os Prefeitos dos 5 mil e 500 municípios brasilei- sas transgressões à Lei de Responsabilidade Fiscal.
ros que, embora realizando um trabalho administrati- De modo que não dou guarida a essas diminuições
vo ético e producente, em obediência à Lei de Res- de pena porque elas já foram abrandadas, e não te-
ponsabilidade Fiscal, possam ter, por futrica ou inimi- mos mais como minimizar uma pena, porque aí não
zade política, por interesse menor, denúncia graciosa dará a valoração necessária para o crime cometido.
de má-fé. Caracterizada essa denúncia - e aí eu cha- Com relação à Emenda nº 6, há um ato contrário
mo a atenção de V. E)(-!s para o fato de que esse dis- àquele de diminuição de pena. A Oposição pretende,
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no art. 359-1, de prestação de garantia graciosa, au- para que se dê substância e objetividade a já hoje vi-
mentar a pena prevista no substitutivo ora em vota- gente Lei de Responsabilidade Fiscal.
ção, o que também não acatamos. Muito obrigado.

A Emenda nº 7, que trata do não-cancelamento O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare-
de restos a pagar, e a Emenda nº 8, que trata do au- cer, portanto, é pela rejeição de todas as emendas.
mento de despesa total com pessoal no último ano do O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos,
mandato ou legislàt~ra, propõem a retirada total da i1i- então, votar o substitutivo adotado pela Comissão de
citude penal, o que também não acatamos. Constituição e Justiça e de Redação.

A Emenda nº 12 trata da possibilidade de o Mi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para en-
nistério Público s6 poder'intentar qualquer ação des- caminhar a votação contrariamente à matéria, conce-
de que tenha procuração de 1% do eleitorado. Ora, do a palavra ao Deputado Fernando Coruja, que dis-
Sr"" e Srs. Deputados, isso é utopia e, além de ser uto- porá de cinco minutos.
pia, é eminentemente inconstituci(?nal, porque vai de O SR. FERNANDO CORUJA (PDT _ SC. Sem
encontro ao artigo da Constituição que diz que todos revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
são iguais perante a lei. A malversação do dinheiro tados, afirmo preliminarmente que não falo em nome
público não intenta apenas contra os interesses de do PDT, que terá seu posicionamento. Com relação a
eleitores, não. Ela intenta contra os interesses de toda esta matéria especificamente, tenho uma posição
a sociedade. Então, por que exigir, para que seja in- contrária à do partido.
tentada uma ação penal, que haja procuração de 1% Votamos nesta Casa a Lei de Responsabilidade
do eleitorado? Isso é inconstitucional e totalmente im- Fiscal. O Governo encaminhou projeto que imputava

pertinente. penalidades àquelas infrações que dizem respeito a
A Emenda nº 13 também não cabe no substituti- essa lei. Quando chegou a esta Casa, esse projeto

vo aprovado por também ser inconstitucional e, por- era muito pior, fato reconhecido pelo próprio Relator.
tanto, impertinente a esse projeto. Essa emenda per- Temos de realçar os esforços feitos por S. EXª para
mite que o infrator da gestão pública, se tiver sido pro- melhorá-lo.

cessado e condenado e, havendo um plebiscito no Entendemos, entretanto, que esse projeto parte
Município ou no Estado ou na União, de acordo com a de alguns princípios equivocados. O primeiro é aque-
competência, se houver aprovação do eleitorado, te- la velha idéia de lei e ordem do Direito Penal de que
nha a sua punibilidade extinta. Isso é uma coisa fla- aumentando penas serão solucionados os problemas
grantemente inconstitucional e também não tem sen- do Brasil. Ora, isso não tem funcionado. Há duzentos

tido. anos estamos aumentando as penas, tipificando no-
Essa Relatoria não acata as 13 emendas apre- vos crimes. Entretanto. a violência e a roubalheira têm

sentadas, Srs. Deputados, pelos motivos expostos, e aumentado, em uma demonstração de que essa
apresenta apenas uma emenda de redação para me- arma não é eficaz. '
Ihor compatibilizar o art. 5º desse projeto de lei com o Contudo, o grande ponto é que esse projeto,
art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal. com suas penalidades, não quer na verdade penali-

O art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal diz zar condutas reconhecidas pela sociedade como cri-
que a obrigação da prestação de contas deve-se aos minosas. O projeto de responsabilidade fiscal do Go-
Tribunais de Contas e ao Poder Legislativo. No art. 52 verno é uma consolidação do seu plano econômico. É
do projeto ora em votação ele dizia apenas que era ao como dizer que todos devem estar de acordo com o
Tribunal de Contas. plano econômico do Governo; quem não estiver, co-

Então, estamos apresentando uma emenda de mete crime de irresponsabilidade fiscal e, portanto,
redação em que o art. 5º, em vez de apenas conter tem de ser penalizado.
"deixar de divulgar ou de enviar ao Tribunal de Contas Até dez anos atrás, o mundo vivia um viés eco-
o relatório de gestão fiscal nos prazos e condições es- nômico keynesiano. Aceitava-se, por exemplo, que o
tabelecidas em lei", seria: "deixar de divulgar ou de Governo Federal tivesse déficit público. Isso mudou.
enviar ao Poder Legislativo, acrescentando-se e ao O Consenso de Washington diz que não pode mais
Tribunal de Contas, o relatório de gestão fiscal nos haver déficit público. É como se, em um projeto, esti-
prazos e condições estabelecidas em lei". véssemos penalizando o sujeito por sua ideologia

Sr. Presidente, este é o relat )rio apresentado e econômica. É preciso estar de acordo com o que o
urge que possamos votá-lo o mais rápido possível Governo pensa em relação à política econômica.
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Vejam V. EXªs os absurdos existentes nesse O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para en-
projeto. Quando se fala em crime de responsabilida- caminhar a favor, concedo a palavra ao Deputado Ri-
de, chegamos ao absurdo de ter a seguinte situação, cardo Barros.
por exemplo: em determinado instante, qualquer O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem revi-
membro do Executivo, ou do Legislativo, ou do Judi- são do orador.) - Sr. Presidente, nobres colegas, a Lei
ciário, sendo prefeito ou responsável pelo gasto, tem de Responsabilidade Fiscal é um avanço fundamental
recursos só para pagar o leite da escola, ou o salário no processo de enquadramento dos administradores
dos professores ou os juros do banco. Pois bem, o públicos com a mentalidade de que não se administra
projeto diz que aquele que não pagar o leite da esco- mandatos, mas, sim, o município, o estado, a Nação.
la, aquele que não pagar o salário dos professores Essa mudança de raciocínio se fará na medida que se
não vai ter penalidade alguma. Entretanto, aquele que impõe, na tipificação dos crimes de responsabilidade
não pagar os juros está incurso em crime de respon- fiscal, a exigência do raciocínio de longo prazo.
sabilidade e, portanto, pode ter o seu mandato cassa- É preciso observar que estamos determinando
do pelo órgão competente. o cumprimento de normas, como o pagamento das

Então, o projeto na verdade legitima uma políti- antecipações de receitas dentro do exercício fiscal,
ca econômica do Governo. Entendo que esse projeto dentro do mandato. É importante que o administrador
não vai ser a solução para nenhum dos problemas público não deixe aquelas despesas feitas às vezes
inerentes ao nosso País. Os problemas de desvio de no calor da campanha eleitoral como ônus a ser car-
recursos públicos já estão largamente catalogados na regado por seus sucessores.
Lei de Improbidade Administrativa, que não é aplica- A inscrição de despesas não empenhadas em
da neste País. E esse projeto quer fazer com que restos a pagar passa a ser crime contra as finanças pú-
aquilo que sempre foi reconhecido como irregularida- blicas. Isso quer dizer que é preciso que um administra-
de pelos Tribunais de Contas seja tipificado como cri- dor, feita a aquisição de um bem ou serviço, faça um
me. Portanto, encaminhamos no sentido de votarem empenho e registre essa despesa dentro da estrutura
contra tal projeto. contábil da prefeitura. E, mais do que isso, só o faça

O que vai acontecer? Como há tipificação de vá- dentro dos Iimite~ ~o se~ caixa, es!ando ele no últi~o

rios novos crimes, que anteriormente eram modalida- ano da sua ~~mlmstraçao. Por que? Porque tambem
des consideradas irregularidades administrativas, cabe ao administrador que o sucede fazer o estor~o dos
duvido que algum gestor público não seja, no futuro, resto~ a pagar q~e excedam os ,valo~es ~etermlnados
objeto de denúncias, seja por parte de adversários no caixa da prefeitura. Portanto, e obngaçao.
políticos ou pelo Ministério Público. Então, estará es- Incorre também em crime aquele administrador
tampado na capa do jornal a denúncia ''fulano de tal público que, recebendo de seu antecessor, aliado ou
pode pegar vinte anos de cadeia". E, a partir daí, a não - ou até sendo ele mesmo, no caso de reeleição
própria honra daquela pessoa não vai poder ser mais -, dívidas acima da disponibilidade de caixa, não defi-
reabilitada. ne e não faça o estorno desses empenhos. Isso por-

Sr. Presidente Sras. e Srs. Deputados precisa- que, ao fazer o estorno,dos e~penhos, ele obrigará o
'd 'd t '- t fornecedor a recorrer a Justiça. Dessa forma, esse

m
p

o,s, Sim, . ,e
t
uma clr~za a con ra ~ cdorrupçaof~~s e crédito vai virar precatório e não irá, portanto, onerar a

aiS, mas Ja emos eis e penas mais o que su IClen- d" - d " " d d
t A L 'd I b'd d Ad ' 't f t" a mJnlstraçao e quem esta ImClan o seu man ato e
es. .el a mpro I _a ~ ~JnIS ~a Iva es a ~I para precisa cumprir suas metas _ que, aliás, a cada dois

ser aplIcada. Se ela nao e aplicada e por desleixo, p~r meses, reza a lei, devem ser revistas. Não havendo o
falt~ de vontade, e porque o Governo Federal ~ o pn- acompanhamento da previsão de receitas, o adminis-
me~ro qu.e, ao longo, ?esses ~no~, tem cometido as trador deve programar a redução das despesas nos
maiores Irresponsabilidades fiscais. meses subseqüentes. A assunção de obrigações no

Ontem, o Deputado Sérgio Miranda, um comba- último ano do mandato ou da Legislatura também
tente contra esse projeto de lei, mostrava que a lei passa a ser, em determinadas condições, crimes con-
que aprovamos nesta Casa, resultado de um acordo, tra as finanças públicas.
é na verdade um ato de irresponsabilidade fiscal por Há também a importante questão da prestação
não mostrar de onde vêm os recursos. de garantia graciosa, porque temos, nos convênios, a

Portanto, em relação a esse projeto, vou abjurar contrapartida. Temos a relação entre Estado, Municí-
o comando do meu partido e ser um apóstata, e vou pio e União, que também estará, a partir de agora, im-
votar contrariamente. ' posta em limites.
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Não poderá haver aumento de despesa total para o administrador que, diante de questões contá-
com pessoal no último ano do mandato da Legislatu- beis, de corte de pessoal, de investimento social, ul-
ra, especialmente nos últimos seis meses. Portanto, trapassa o que está previsto na lógica do ajuste cen-
não poderá o administrador público, desejando fazer tralizado.
uma ação em prol do funcionalismo no momento elei- Essa lei engessa a Federação. Apresenta-se
toral e querend,o g~nhar .os seus funcionários como como um clamor da sociedade, como disse um depu-
seus cabos eleitoraiS, deixar a conta para os futuros tado aqui, no combate à corrupção, mas não é bem
administradores pagarem, como muitas vezes já assim.
aconteceu. Isso também passa a ser tipificado como Vejamos o que diz o art. 1:
crime de responsabilidade; também a questão do en-
dividamento dos municípios, da oferta pública de tftu- Art. 1º .
los no mercado. Denúncia Caluniosa. Dar causa à ins-

Quero ressaltar o cancelamento dos restos a pa- tau~aç~~ de. investigação ~olicial~ de proce~-
gar. Esse projeto, sim, obrigado o novo administrador, S? Jud!clal,. Jnsta~rad~. de Jnv:,stlgad.o adm~-
vai permitir que cada administração pública, daqui pra ~Istratlva, I~q~érlt~ CIVil ou açao d? Im~robl-
frente, se inicie com as contas absolutamente em dia. IIdade adml,mstratlva contra a~guem, Impu-

Portanto, encaminhamos favoravelmente a este tando-Ihe crime de que o sabe Inocente.

projeto e ao relatório do Deputado Nelson Otoch. Ora, isso é um cala boca para as denúncias
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para en- que o Ministério Público pode fazer. Quem vai dizer

caminhar contra, concedo a palavra ao Deputado que o administrador pode ser condenado ou não,
José Genoíno. não é a denúncia, mas o Poder Judiciário inocentar

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão o administrador, este poderá encaminhar ação por
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, denúncia caluniosa contra o Ministério Público.
certamente esta Casa não está atenta ao mérito des- Se essa lei funcionar, criará o Estado unitário.
te projeto. Eu não quero fazer aqui um discurso de Como não vai funcionar, é uma lei para propaganda,
faz-de-conta. Esse projeto, que criminaliza condutas para efeito de marketing. Dizem que combate a cor-
administrativas, é inócuo e vai contribuir para enrique- rupção, mas não é verdade. Corrupção é roubar, é
cer advogados, que vão defender prefeitos, como dis- desviar dinheiro, é tráfico de influência. Cortar pesso-
se na Comissão de Constituição e Justiça e de Reda- ai, investimento, não optar por superávit primário não
ção o Deputado Ibrahim Abi-Ackel. é crime.

Como se combate a corrupção? Com as Leis de Criminalizar pro'grama político, divergências na
Improbilidade Administrativa, do Colarinho Branco e maneira de gerir o Estado é autoritarismo do Poder
de Responsabilidade Fiscal. Esta Casa criou foro es- Central, que quer transformar em matéria penal aqui-
pecial para a apreciação das denúncias e julgamento lo que é opção administrativa. Essa é uma lei de fa-
de crime que fere a Lei de Improbidade Administrati- zer-de-conta, inócua. Prefeitos, vereadores e gover-
va. Aí está o desvio pelo qual a Maioria desta Casa nadares vão contratar bons escritórios, bons advoga-
optou na reforma do Judiciário: transferir para o foro dos, e essa lei vai virar papel de arquivo, Sras. e Srs.
especial a lei que combate a corrupção. Deputados.

Essa lei criminaliza quem não fizer superávit pri- Isso é marketing político. O Governo não vai ter
mário; essa lei criminaliza quem não cortar investi- condições de aplicar essa lei. Não podemos transfor-
mentos nas áreas sociais; essa lei criminaliza quem mar em crime a opção administrativa ,a escolha pro-
não demitir pessoal; criminaliza quem não pagar os gramática.
juros das drvidas de prefeituras e governos estaduais. Entendo que essa lei serve apenas para que o
Em outras palavras, Srs. e Srs. Deputados, essa lei cri- Palácio do Planalto faça propaganda de que está
minaliza o administrador que pensa e age diferente preocupado com o rigor da gestão pública. Enquan-
do Poder Central, do modelo de gestão do Estado to faz isso, esta Casa não mete a mão na imunidade
brasileiro. Essa lei reflete a concepção de gerência parlamentar e no foro especial da improbidade
estatal. A maneira de gerir o Estado é uma opção poU- administrativa!
tica, programática, é uma questão de divergência. É Não venham dizer, portànto, que essa lei com-
possrvel que um governador não reze pela cartilha do bate a corrupção. Não é nada disso. Essa lei servirá
Palácio do Planalto ou um prefeito não reze pela carti- para impor o programa do Palácio do Planalto a pre-
lha da Câmara de Vereadores. Essa lei cria penas feitos e governadores deste Pars. Essa lei quebra o
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pacto federativo, é autoritária, porque penaliza quem ta do ato determinando limitação de empenho e movi-
pensa administrativamente diferente da atual equipe mentação financeira. Isso era preciosismo, era um ri-
econômica. gor muito grande.

Por essa razão, somos contrários, Sr. Presidente. Nós amenizamos e precisamos votar essa lei,
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para en- para o bem da moralidade pública, da gestão responsá-

caminhar a favor, concedo a palavra ao Sr. Deputado vel dos recursos púb~icos. C! Brasil e o Congresso Naci-
Pauderney Avelino. anal, nesta tarde, dao mais um grande passo para a

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL _ AM. Sem moralização n? trato da coisa pública.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Sr. P~esldente, vamos aprovar o. te~o ora pro-
Deputados, é com bastante apreensão que vejo os ~o~t~ pelo Ilu~tre Parlamenta~ da Comlssao de Cons-
Deputados da Oposição se manifestarem contraria- tltUlçao e Justiça e de Redaçao.
mente à aprovação de uma lei que vai trazer moralida- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre
de ao trato da coisa pública. Já chega, Sr. Presidente, a Mesa os seguintes
Sras. e Srs. Deputados, de desmandos administrati- Requerimentos de Destaque
vos por este País afora. REQUERIMENTO

Sr. Presidente, ouvi atentamente os Deputados Senhor Presidente,
que encaminharam contrariamente e não posso, de for- Requeremos, nos termos do artigo 161, 11, desta-
ma alguma, concordar com todos. Entendo que já te- que para votação da emenda nº 2, apresentada em Pie-
mos I~is para punir abusos administrativos, desvios de nário ao Projeto de Lei nº 621-8, de 1999.
recurs~s públicos:. ~ecr~to-Lei, n~ 201, de 1967; Lei d~ Sala das Sessões, . - Deputado Aloizio
Improbidade Administrativa; Codlgo Penal. Vamos apll- Mercadante Líder do PT
car as leis já existentes, no cenário que já conhecemos. ' REQUERIMENTO

Agora, criamos lei específica: a Lei de Responsa- .
bilidade Fiscal, que abrange a improbidade - é muito Senhor PreSidente, .
importante que os Srs. Deputados saibam - e cria me- Requeren:os, nos termos d~ artigo 161, 11, desta-
tas, condições para que os nossos gestores públicos que ~~ra votaç~o da em~n~a n- 3, apresentada em
alcancem o equilíbrio nas contas públicas. Plenarlo ao Projeto de Lei n- 621-8, de 1999.

Sr. Presidente, ao aprovarmos a Lei de Respon- Sala d?s Sessões, . - Deputado Aloizio Mer-
sabilidade Fiscal, estávamos criando o respeito ao cadante, Llder do PT
Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias e REQUERIMENTO
à Lei Orçamentária. Senhor Presidente,

Ora, Sr. Presidente, agora nós estamos votando Requeremos, nos termos do artigo 161, 11, desta-
a lei que pune os desvios da Lei de Responsabilidade que para votação da emenda nº 4, apresentada em
Fiscal. E o texto dessa lei já vem para o plenário desta Plenário ao Projeto de Lei nº 621-8, de 1999.
Casa bastante amenizado com relação ao que estava Sala das Sessões, . - Deputado Aloizio Mer-
para ser votado na Comissão de Constituição e Justi- cadante, Líder do PT
ça e de Redação. REQUERIMENTO

O nobre Deputado Sérgio Miranda, que tanto lu- Senhor Presidente
tou pa!a melhorar a Lei de Resp~nsabilidade. Fiscal Requeremos, nos' termos do artigo 161, 11,
que no~ aprovamos, c~mo tambem lutou.~UltO ~or destaque para votação da emenda nº05, apresenta-
essa lei que pu~e os crimes de responsabilidade fls- da em Plenário ao Projeto de Lei nº 621-B, de 1999.
cal, olha para mim agora. S I d S ~ D t d AI .. M. ., a a as essoes, . - epu a o OIZIO er-
~ Sr. Pres~dente, consegUimos amenizar a situa- cadante, Líder do PT

çao. Conseguimos transformar as penas que estavam
previstas, diminuindo sensivelmente o rigor em relação REQUERIMENTO
ao texto inicialmente proposto, transformando penas Senhor Presidente,
de reclusão em penas de detenção. A não-redução da Requeremos, nos termos do artigo 161, 11, des-
despesa relativa de pessoal também era um absurdo, taque para votação da emenda nº 6, apresentada em
assim como o não-cancelamento dos restos a pagar. Plenário ao Projeto de Lei nº 621-B, de 1999.
Foi ainda retirado o artigo que considerava crime de Sala das Sessões, . - Deputado Aloizio Mer-
responsabilidade fiscal contra a Lei Orçamentária a fal- . cadante, Líder do PT
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do artigo 161, 11, des
taque para votação da emenda nº 7, apresentada
em Plenário ao Projeto de Lei nº 621-B, de 1999.

Sala das Sessões, . - Deputado Aloizio
Mercadante, Líder do PT.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente

Requeremos, nos termos do artigo 161, 11, des
taque para votação da emenda nºa , apresentada
em Plenário ao Projeto de Lei nº 621-B, de 1999.

Sala das Sessões, . - Deputado Aloizio
Mercadante, Líder do PT

REQUERIMENTO

Senhor Presidente

Requeremos, nos termos do artigo 161, 11, des
taque para votação da emenda nº 9, apresentada
em Plenário ao Projeto de Lei nº 621-B, de 1999.

Sala das Sessões, . - Deputado Aloizio
Mercadante, Líder do PT

REQUERIMENTO

Senhor Presidente

Requeremos, nos termos do artigo 161, 11, desta
que para votação da emenda nº10 , apresentada em
Plenário ao Projeto de Lei nº 621-B, de 1999.

Sala das,Sessões, . - Deputado Aloizio
Mercadante, Líder do PT

REQUERIMENTO
Senhor Presidente
Requeremos, nos termos do artigo 161, 11, desta

que para votação da 'emenda nº11 , apresentada em
Plenário ao Projeto de Lei nº621-B, de 1999.

Sala das Sessões, .- Deputado Aloizio Mer-
cadante, Líder do PT

REQUERIMENTO
Senhor Presidente
Requeremos, nos termos do artigo 161, 11, desta

que para votação da emenda nº13 , apresentada em
Plenário ao Projeto de Lei nº621-B, de 1999.

Sala das Sessões, .- Deputado Aloizio Mer-
cadante, Líder do PT

DESTAQUE SUPRESSIVO
DA BANCADA DO PARTIDO DEMOCRÁTICO

TRABALHISTA - PDT
Suprima-se o parágrafo único do art. 4º do PL

nº 621-A/99.

Justificação
A Constituição Federal assegura o monopólio

de jurisdição aos Juizes e Tribunais, como membros
do Poder Judiciário.

A este compete julgar, de ordinário, os delitos e
a aplicar as penas, ressalvados os delitos de respon
sabilidade, em alguns casos.

Não se aceite que a Câmara de Vereadores pos
sa, ao julgar crime de responsabilidade de prefeitos,
além de cassar-lhes o mandato, aplicar-lhes pena de
inabilitação para o exercício de qualquer função pública.

Sala das Sessões, 10 de maio de 2000. - Depu
tado Dr. Hélio, Vice-Líder do PDT; José Roberto

.Batano, Vice-Líder do PDT.
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PT)

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do artigo 161, I, e § 2º,
destaque para votação da emenda nº , apresentada
em Plenário ao Projeto de Lei nº 621-B, de 1999.

Sala das Sessões, .- Deputado Aloizio Mer-
cadante, Uder do PT

DESTAQUE DE BANCADA

Nos termos do § 2º do artigo 161 do Regimento
Interno, requer-se a votação em separado para su
pressão do artigo 1º do Substitutivo adotado na CCJR
ao PL 621/99~

Sala das Sessões, 10 de maio de 2000. - Depu
tado Walter Pinheiro, Vice-Lfder PT.

Justificação

Ao incluir em disposição do Código Penal sobre
"denunciação caluniosa" (artigo 339) a expressão "...
instauração de investigação administrativa, inquérito
civil ou ação de improbidade administrativa...", nada
mais se intenta do que inibir, constranger a atividade
do Ministério Público e dos agentes sociais que fisca
lizam os atos dos agentes públicos.

Ressalte-se que, na hipótese de conduta incom
patível dos membros do Ministério Público, ou nà veri
ficação de ação temerária, já prevê, adequadamente,
nosso ordenamento as sanções aplicáveis.

Criminalizar iniciativa de provocação do aparato
judicial que visa a observância de princípios constitu
cionais e gerais do Direito, face a presunção de que
possa incomodar os atuais "donos do poder", é ato de
abominável autoritarismo.

DESTAQUE DA BANCADA DO BLOCO
PSB/PCdoB

Requeiro, nos termos do § 2º do art. 161 do Re
gimento Interno, destaque para votação em separado
do art. V' do Substitutivo Adotado Pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, que dá nova re
dação ao artigo 339 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940.

Sala das Sessões, 10 maio de 2000. - Deputado
Sérgio Miranda, líder do Bloco PSB/PCdoB

DESTAQUE DE BANCADA

Nos termos do § 2º do artigo 161 do Regimento
Interno, requer-se a votação em separado para su
pressão do artigo 2º do Substitutivo adotado na CCJR
ao PL nº 62 1/99.

Sala das Sessões,de maio de 2000. - Deputado
Walter Pinheiro, Vice-Uder PT.

Justificação
Ao incluir no Código Penal capítulo sobre "cri- _

mes contra as finanças públicas", intenta-se criminali
zar conduta administrativa que não atenda aos parâ
metros estabelecidos pela "Lei de Responsabilidade
Fiscal". Nesse intuito, opta-se pela alteração legislati
va na esfera penal, que, caso vingue, trará ao nosso
ordenamento jurídico excrescência comparável aos
atos institucionais do Regime Militar!

Criminalizar atos de administração pública que
inverta a lógica política dos atuais mandatários do Exe
cutivo Federal - que, certamente, não serão eternos 
sem adentrar o mérito do efeito prático que essa inver
são tenha para o maior interessado, que é o cidadão, é
ato de abominável autoritarismo, O anacronismo da
iniciativa chega a tal ponto, que várias das punições
previstas naquela lei que subsidia essa em questão, se
referem a çorte total das transferências voluntárias ou
a proibição de contratação de qualquer operação de
crédito, esquecendo-se da necessidade de manuten
ção de gastos em determinadas áreas ou mesmo de
despesas emergenciais, bem como prevê a absurda
situação em que, caso a receita suba por efeito do au
mento do PIB, não será permitido aumentar salários
nem gastos com a previdência, por exemplo.

A invasão na competência constitucional de
Estados e Municípios é flagrante, interferindo na au
to-organização dos Estados-Membros (artigo 25 da
CF) e no interesse local (artigo 30, 1 da CF), atentan
do contra a Forma Federativa.

Finalmente, o abuso na imputação de penas de
reclusão para coibir práticas que contrariem a vonta
de do "Poder Central", não atende à gradação inscrita
no artigo 50, XLVI, da CF (cláusula pétrea), nem à
compreensão mais que consolidada na comunidade
jurídica, segundo a qual o que inibe o ato ilícito não é
a gravidade da pena, .mas a certeza da punição.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação, ao apreci
ar o projeto, ofereceu ao mesmo e vou submeter a vo
tos o seguinte Substitutivo, ressalvados os destaques:

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 339 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7

de dezembro de 1940, passa e vigorar com a seguinte
redação:

Denunciação Caluniosa.
Art 339. Dar causa a instauração de in

vestigação policial, de processo judicial, ins
tauração de investigação administrativa, in
quérito civil ou ação de improbidade admi
nistrativa contra alguém, imputando-lhe cri
me de que o sabe inocente:
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Pena - reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (qua-
anos, e multa. tro) anos." (NR)

§ 1g A pena é aumentada de sexta "Prestação de Garantia Graciosa
parte, se o agente se serve de anonimato Art. ~59-E. Prestar garantia em opera-
ou de nome suposto. ção de crédito sem que tenha sido constituída

§ 2!! A pena é diminuída de metade, se contragarantia em valor igualou superior ao
a imputação é de prática de contravenção." valor de garantia prestada, na forma da lei.
(NR) Pena - detenção, de 3 (três) meses a

Art. 22 O Tftulo XI do Decreto-Lei n!! 2.848, de 1 (um2N~no~ (NR~ t d Rest P
1940, passa a vigorar acrescido do seguinte capítu- Arta0359an~e;~en °d e d os a

d
agatr.

I rt" s . -. elxar e or enar, e au 0-
o e algo : rizar ou de promover o cancelamento do

"CAPrTULO IV montante de restos a pagar inscrito em valor
Dos Crimes Contra as Finanças Públicas" superior ao permitido em lei.

"Contratação de Operação de Crédito. Pena - detenção, de 6 (seis) meses a
Art. 359-A. Ordenar, autorizar ou reali- 2 (dois) anos." (NR)

zar operação de crédito, interno ou externo, "Aumento de despesa total com pesso-
sem prévia autorização legislativa: ai no último ano do mandato ou legislatura.

Pena - reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) Art. 359-G. Ordenar, autofizar ou execu-
anos. tar ato que acarete aumento de despesa total

Parágrafo único. .Incide na mesma com pess.oal, nos cento e.9itenta dias anterio-
pena quem ordena, autoriza ou realiza ope- res ao final do mandato ou da legislatura.
ração de crédito, interno ou externQ: _ Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (qua-

l- com inobservância de limite, condi- tro) anos." (Nm ..
ção ou montante estabelecido em lei ou em "Oferta pública ou colocação de Utulos
resolução do Senado Federal; no mercado.

11 - quando o montante da dívida con- Art. 359-H. Ordenar, autorizar ou pro-
solidada ultrapassa o limite máximo autori- mover a oferta pública ou a colocação no
zado por lei." (NR) mercado financeiro de títulos da dívida pú-

"Inscrição de Despesas não Empenha- blica sem que tenham sido criados por lei ou
das em Restos a pagar. sem que estejam registrados em sistema

Art. 359-B. Ordenar ou autorizar a ins- centralizado de liquidação e de custódia.
crição, em restos a pagar, de despesas que Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (qua-
não tenha sido previamente empenhada ou tro) anos." (NR)
que exceda limite estabelecido em lei. Art. 31! A Lei nl! 1.079, de 10 de abril de 1950,

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a passa a vigorar com as seguintes alterações:
2 (dois) anos." (NR) "Art. 10 .

"Assunção de Obrigação no último ano 5 - deixar de ordenar a redução do
do mandato ou Legislatura. montante da dívida consolidada, nos prazos

Art. 359-C. Ordenar ou autorizar a as- estabelecidos em lei, quanto o montante.ul-
sunção de obrigação, nos dois últiiTiõs qua- trapassar o valor resultante da aplicação do
drimestres do último ano do mandato ou le- limite máximo fixado pelo Senado Federal;
gislatura, cuja despesa não possa ser paga 6 - ordenar ou autorizá a abertura de
no mesmo exercício financeiro ou, caso res- crédito em desacordo com os limites esta-
te parcela a ser paga.no exercício seguinte, belecidos pelo Senado Federal, sem funda-
que não tenha contrapartida suficiente de mento na lei orçamentária ou na de crédito
disponibilidade de caixa. adicional ou com inobservância de prescri-

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) ção legal;
anos." (NR) 7 - deixar de promover ou de ordenar

"Ordenação de despesa não autorizada. na forma da lei, o cancelamento, a amortiza-
Art. 359-0. Ordenar despesa não auto- ção ou a constituição de reserva para anular

rizada porlei.' os efeitos de operação de crédito realizada



Art. 49 -O art. 19 do Decreto-lei n9 201, de 27
de fevereiro de 1967, passa a vigorar com a seguin
te redação:

"Art. 12 ..

XVI - deixar de ordenar a redução do
montante da dívida consolidada, nos prazos
estabelecidos em lei, quanto o montante ul
trapassar o valor resultante da aplicação do
limite máximo fixado pelo Senado Federal;

XVII - ordenar ou autorizar a abertura
de crédito em desacordo com os limites es
tabelecidos pelo Senado Federal, sem fun
damento na lei orçamentária ou na de crédi
to adicional ou com inobservância de pres
crição legal;

XV'" - deixar de promover ou de orde
nar na forma da lei, o cancelamento, a
amortização ou a constituição de reserva
para anular os efeitos de operação de crédi
to realizada com inobservância de limite,
condição ou montante estabelecido em lei;

XIX - deixar de promover ou de orde
nar a liquidação integral de operação de
crédito por antecipação de receita orçamen
tária, inclusive os respectivos juros e demais
encargos, até o encerramento do exercício
financeiro;

XX - ordenar ou autorizar, em desa
cordo com a lei, a realização de operação
de crédito, com qualquer um dos demais en
tes da Federação, inclusive suas entidades
da administração indireta, ainda que na for-
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com inobservància de limite, condição ou res-Gerais de Justiça dos Estados e do Dis-
montante estabelecido em lei; trito Federal, aos Procuradores-Gerais dos

8 - deixar de promover ou de ordenar a Estados e do Distrito Federal, e aos mem-
liquidação integral de operação de crédito por bros do Ministério Público da União e dos
antecipação de receita orçamentária, inclusive Estados, da Advocacia-Geral da União, das
os respectivos juros e demais encargos, até o Procuradorias dos Estados e do Distrito Fe-
encerramento do exercício financeiro; deraI, quando no exercício de função de

9 - ordenar ou autorizar, em desacor- chefia das unidades regionais ou locais das
do com a lei, a realização de operação de respectivas instituições." (NR)
crédito com qualquer um dos demais entes "Art. 41-A. Respeitada a prerrogativa de
da Federação, inclusive suas entidades da foro que assiste as autoridades a que se refe-
administração indireta, ainda que na forma rem o parágrafo único do art. 39-A e o inciso
de novação, refinanciamento ou posterga- 11 do parágrafo único do art. 4O-A, as ações
ção de dívida contraída anteriormente; penais contra elas ajuizadas pela prática dos

10 - captar recursos a título de anteci- crimes de responsabilidades previstos no art.
pação de receita de tributo ou contribuição 10 desta lei serão processadas e julgadas de
cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido; acordo com o rito instituído pela lei n9 8.038,

11 - ordenar ou autorizar a destinação de 28 de maio de 1990, permitida, a todo ci-
de recursos provenientes da emissão de tí- dadão, o oferecimento da denúncia." (NR)
tulos para finalidade diversa da prevista na
lei que a autorizou;

12 ~ realizar ou receber transferência
voluntária Qrn desacordo com limite ou con
dição estabelecidã em leL". (NR)

Art. 39-A. Constituem, também, crimes
de responsabilidade do Presidente do Su
premo Tribunal Federal ou de seu substituto
quando no exercício da Presidência, as con
dutas previstas no art. 10 desta lei, quando
por eles ordenadas ou praticadas.

Parágrafo único. O disposto neste arti
go aplica-se aos Presidentes e respectivos
substitutos quando no exercício da Presi
dência, dos Tribunais Superiores, dos Tribu
nais de Contas, dos Tribunais Regionais Fe
derais, do Trabalho e Eleitorais, dos Tribu
nais de Justiça de Alçada dos Estados e do
Distrito Federal, e aos Juizes Diretores de
Foro ou função equivalente no primeiro grau
de jurisdição." (NR)

"Art. 40-A. Constituem, também, cri
mes de responsabilidade do. Procura
dor-Gerai da República ou de seu s"Ubstituto
quando no exercício da chefia do MinistéFio.
Público da União, as condutas previstas no
art. 10 desta lei, quando por eles ordenadas
ou praticadas.

Parágrafo único. O disposto neste arti
go aplica-se:

I - ao Advogado-Geral da União;
11 - aos Procuradores-Gerais do Tra

balho, Eleitoral e Militar, aos Procurado-



Art. 5º Constitui infração administrativa contra
as leis de finanças públicas:

1-deixar de divulgar ou de enviar ao Tribunal de
Contas o relatório de gestão fiscal, nos prazos e con
dições estabelecidos em lei;

11 - propor lei de diretrizes orçamentárias anual
que não contenha as metas fiscais na forma da lei;

111 - deixar de expedir ato determinando limita
ção de empenho e movimentação financeira, nos ca
sos e condições estabelecidos em lei.

IV - deixar de ordenar ou de promover, na forma e
nos prazos da lei, a execução de medida para a redução
do montante da despesa total com pessoal que houver
excedido a repartição por Poder do limite máximo.

§ 1º A infração prevista neste artigo é punida
com multa de 30% (trinta por cento) dos vencimentos
anuais do agente que lhe der causa, sendo o paga
mento da multa de sua responsabilidade pessoal.

§ 2º A infração a que se refere este artigo será
processada e julgada pelo Tribunal de Contas a que
competir a fiscalização contábil, financeira e orçamen
tária da pessoa jurídica de direito público envolvida.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
ouvir os Srs. Líderes.

Como vota o Partido Humanista? (Pausa.)
Como vota o PV?
Como vota o PPS?
O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, na nossa opinião,
o projeto em tela é uma complementação ao Projeto
de Lei Complementar nº 18, de 1999. O PPS entende
ser fundamental, principalmente para um partido que
tem história na defesa da responsabilidade pública e
fiscal de quem assume cargos públicos neste País, vo
tar a favor deste projeto. Por quê? A Lei de Responsa
bilidade Fiscal, com a tipificação dessas penas, favore-
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ma de novação, refinanciamento ou poster- cerá este País. A discussão do encaminhamento desta
gação de dívida contraída anteriormente; lei tem não o caráter ideológico, mas o sentimento de

XXI - captar recursos a título de ante- que é preciso, de uma vez por todas, afastar a visão de
cipação de receita de tributo ou contribuição irresponsabilidade no trato da coisa pública.
cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido; Vemos hoje a irresponsabilidade de administra-

XXII - ordenar ou autorizar a destina- dores, com gestões temerárias, como acontece com
ção de recursos provenientes da emissão o Banco Central no caso da rolagem de dívidas e com
de títulos para finalidade diversa da prevista as letras do Tesouro deste País, que o Senado Fede-
na lei que a autorizou; ral, também de forma irresponsável, adotou. Rolaram

XXIII - realizar ou receber transferên- em trinta anos os débitos do Município de São Paulo e
cia volutária em desacordo com limite ou em dez anos os de outros estados da Federação,
condição estabelecida em lei. mostrando a irresponsabilidade de administradores

..................................................." (NR) que deverão em um futuro próximo ser penalizados
pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

É esta a visão que o PPS tem para encaminhar
na Câmara dos Deputados neste momento: o posicio
namento de votar a favor desse substitutivo da Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação.

O PPS vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PUPSL?

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par
lamentar PUPSL entende que a sociedade brasileira
está pedindo mais transparência e probidade admi
nistrativa.

Essa lei vem de encontro à necessidade da so
ciedade, que quer maior fiscalização do Executivo.
Estamos cansados de ver por aí vários prefeitos e go
vernadores acusados de corrupção, mas nada acon
tece, continuam praticando seus desmandos.

Por isso, o Bloco Parlamentar PUPSL encami
nha o voto "sim", desejando que a sociedade tenha
mais mecanismos para enquadrar aqueles prefeitos
que exorbitam na sua administração e usam maIos
recursos de impostos do povo brasileiro.

O Bloco Parlamentar PUPSL vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, às vezes,
penso que o nosso trabalho aqui é de arar os mares.
Estamos passando arado no mar. Os nossos argu
mentos sequer são ouvidos pelos deputados.

Essa lei não trata, absolutamente, de punir cor
rupção, de moralizar a administração pública. Pelo
menos leiam as alterações do Código Penal, Srs.
Deputados, esta lei sacramenta umi novo papel do
Estado. O Estado brasileiro, em vez de cumprir sua
função pública de prestar serviços à sociedade, com a
Lei de Responsabilidade Fiscal e com esta lei, situa-se
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em outro patamar. A principal função do Estado é cum- se não for contra o gestor será contra o cidadão da-
prir os compromissos com o capital financeiro. Esta lei quela cidade ou daquele estado que fez a antecipa-
diz que é pior pagar a dívida que roubar. Caso o admi- ção. O mesmo ocorre com relação a empréstimo. Pa-
nistrador pague as suas dívidas, ele pode roubar à rece-me óbvio que não se possa ultrapassar os Iimi-
vontade. As penas para não-pagamento da dívida são tes estabelecidos pelo Senado. Vira crime de respon-
maiores que as penas de corrupção! sabilidade, sim.

Esta lei é aleatória. Alguns artigos da Lei de Então, não considero sequer seja esse um pro-
Responsabilidade Fiscal são apenados; outros, não. jeto exclusivamente do Podár Executivo. Na Câmara
Esta lei é discriminatória, visa a punir mais prefeitos e dos Deputados, pelo processo de emendamento ou
governadores que a União. Acabamos de aprovar on- de destaques o texto pode ser alterado, e sem dúvida
tem um projeto de lei que fere frontalmente a Lei de alguma ele sofreu alterações no curso dos debates. E
Responsabilidade Fiscal. A lei da Eletrobras, que está' ainda hoje serão votados os destaques.
aqui para ser debatida, nos seus arts. 1º e 2º fere fron- Convenhamos, aqui existe até uma dissertação
talmente a L,ei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de sobre o óbvio como era a Lei da Responsabilidade
Compensação do FEF fere frontalmente a Lei de Res- Fiscal, já que ninguém pode imaginar uma irrespon-
ponsabilidade Fiscal. sabilidade fiscal. Agora, definidos os princípios que

Srs. Deputados, V. Exªs estão sendo enganados foram fixados na Lei de Responsabilidade Fiscal, se-
-por si mesmos, porque esta lei não é o que parece. ria um contra-senso também não se ter essa lei com-

O voto do Bloco Parlamentar PSBIPCdoB é"não". plementar.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como Não considero essa um modelo de lei que eu fa-

vota o PDT? ria. Ela tem as suas imperfeições. Mas seguramente
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT _ RJ. Sem revisão as imperfeições que eu detecto não ~~o as mesmas

do orador.) - Sr. Presidente, no PDT a questão é d~tectadas pe!~ base do gove!no, e e !s~o que faz,a
aberta. A Liderança, todavia, vai votar "sim". \el ser democr~tlca, o fato de nao ter a vlsao de um so,

N~ 'd I . 'd I D 'd h' mas a do coletiVO.ao consl era a el I ea. iscutln o a pouco T. ~

com companheiros de bancada, verificamos que se No PD ,a quest~oé aberta. ,
está produzindo a criação de novas figuras típicas, Meu voto, conscientemente, e a favor.
quando se poderia usar a tipicidade descrita para di- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Questão
versos delitos no Código Penal, tornando-se as penas, aberta no PDT e o Líder vota "sim".
estas sim, mais graves, em algumas circunstâncias. Como vota o PV?

Mas já votei "sim" na Lei de Responsabilidade O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
Fiscal. Não concordo com alguns argumentos aqui revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu queria apre-
apresentados. Se V. Ex!! me permitir, muito rapida- sentar um problema a V. Ex!!: eu votei a favor da Lei de
mente apresentarei minhas próprias razões. Responsabilidade Fiscal, mas há algumas questões a

O novo enunciado de denunCiação caluniosa aten- respeito dessa lei que estão muito bem expressas no
de à cidadania: "dar causa à instauração de in~estigação voto do Deputado Ibrahim Abi-Ackel. Eu peço licença
policial, de processo judicial, à instauração de investiga- à Presidência para que S. Ex!! exponha essa posição
ção administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade aqui, em um minuto, porque é a posição do Partido
administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de Verde, no momento.
que o sabe inacente". Convenhamos. O elemento subja- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
tivo aqui é o dolo. É preciso que o agente tenha a cans- palavra o Deputado Ibrahim Abi-Ackel.
ciência da inocência daquele a quem quer transformar O SR. IBRAHIM ABI·ACKEL (PPB - MG. Sem
em réu. O cidadão não quer que isso aconteça. revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Estão corretos os dispositivos que proíbem os ges- Deputados, agradeço ao Deputado Fernando Gabei-
tores do dinheiro público de gastar os recursos de forma ra a oportunidade que me dá de usar a palavra quan-
diferente da estabelecida nos seus orçamentos respecti- do ela é inacessível a qualquer Deputado que não os-
vos. O dinheiro não é do prefeito, não é do governador, tente a condição de Líder.
não é do Presidente da República, mas do contribuinte, Estou de acordo com o Deputado Fernando Ga-

Quando se apena o gestor que faz a Antecipa- beira e com todos os demais que se opõem a essa lei,
ção de Receita Orçamentária, a chamada operação Sr. Presidente, porque ela é mal feita sob o ponto de
de ARO, e não cumpre no prazo devido, a penalidade vista redacional, contém imperfeições incorrigíveis no



o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT?

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Bras. e Srs.
Deputados, já se falou sobre esta lei de todas as for
mas, com todos os argumentos e posições.

Nós queremos deixar claro que esta lei é mais
uma das lições que foi imposta ao País, não por sua
determinação interna, mas por ingerência do FMI
com sua política de ajuste fiscal. Trata-se de uma lei
que tem como único objetivo o de resolver o problema
do chamado déficit fiscal.

Não é por menos que a lei pune tudo em todas
as áreas - educação, saúde, habitação, enfim, qual
quer área. E há limites impostos a tudo. Só não há li
mites para o pagamento dos serviços da dívida, em
que pesem todos os argumentos aqui expostos por
nobres juristas como o Deputado Ibrahim Abi-Ackel,
que se pronunciou há pouco, e o nosso companheiro
José Genoíno.

Portanto, fez-se um grande jogo de marketing
para tentar vender gato por lebre, dando a essa lei o
rótulo de lei da moralidade, o que não é verdade, por
que os Prefeitos que hoje estão metendo a mão no di
nheiro da merenda escolar e do Fundef, com esta lei,
continuarão a fazê-lo.

Se a punição não existe hoje para esses Prefei
tos, não haverá amanhã, da mesma forma, porque
não há um artigo neste projeto que trate do desvio do
dinheiro público nestas condições. Que me mostrem
onde está o artigo que trata do desvio do dinheiro do
Fundef, do desvio do dinheiro da merenda escolar.
Em que artigo desse projeto se encontra isso? Não
há um Deputado ou Deputada que possa aqui apon
tar onde se encontra a punição para quem mete a
mão no dinheiro da merenda de nossas crianças ou
no dinheiro do ensino fundamental.

Por outro lado, se o Prefeito qúiser ampliar es
ses serviços e ultrapassar limites, aC ele é punido. Mas
se ultrapassar limites para pagar serviços da dívida,
nenhuma punição há.
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que diz respeito à tipificação dos delitos e constitui A Lei de Responsabilidade Fiscal surge com o
uma subversão no que diz respeito ao sistema de pe- objetivo de ordenar as despesas e os pagamentos e,
nas. Quem a fez nunca leu o Código Penal, para to- obviamente, de dar à Administração Pública, nas es-
mar conhecimento do sistema de gradação das pe- feras municipal, est~dual e federal, a transparência
nas. Atribui ao gestor fatos que são debitáveis a ter- necessária.
ceíros no terreno da lei que regula a contabilidade pú- Neste momento, estamos votando projeto que
blica. Trata-se, em suma, de uma lei canhestra, pri- regulamentará as penalidades do administrador que
mária, à margem do nível de evolução a que chegou o realmente não cumprir esta lei.
conhecimento jurídico no nosso País e foi, sem som- Por essas razões o PPB é favorável a ela e en-
bra de dúvida, redigida por um jejuno e~ matéria pe- caminha o voto "sim". '
nal. Pelo texto que estamos votando nao passou, de
longe sequer, a mão de qualquer penalista.

É uma lei como a Lei dos Crimes Hediondos,
que diz mal do conhecimento jurídico do País, deixa
mal a Câmara dos Deputados e serve apenas para
justificar um discurso moralista que se vale do adjeti
vo para credenciar-se diante dos catões da Repúbli
ca, mas nunca tem noção do substantivo, no qual se
apóia necessariamente a lei penal.

Faço questão de registrar o meu voto negativo
a esse projeto de lei, Sr. Presidente, lamentando que
o tenham defendido nesta Casa apenas por ques
tões de princípios, apenas por equação de moral,
mas nunca tecnicamente, como deve ser encarada
uma lei que diz respeito à liberdade do cidadão e aos
tão proclamados direitos humanos, pelos quais zela
mos tanto que já os queremos transferir para a Justi
ça Federal.

Esta lei é um atentado ao direito humano, porque
atira a tipificação da lei ao arbítrio de quem arma o in
quérito e dá ao juiz, pela primeira vez na história do Di
reito brasileiro, a capacidade de preencher de acordo
com a sua imaginação a lacuna da lei, porque a tipifica
ção é incompleta. Trata-se, também, de uma inconsti
tucionalidade, além de conter defeitos de técnica legis
lativa que muito rapidamente procurei apontar.

Agradeço ao Deputado Fernando Gabeira esta
grande oportunidade e, em consonância com S. Ex!!,
registro com firmeza nos Anais o meu voto negativo a
este projeto de lei. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPB?

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
sã.o do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vai votar com
muita tranqüilidade, respeitando obviamente os que
são contrários.

No nosso entendimento, a Lei de Responsabili
dade Fiscal vai regulamentar os gastos municipais
que, na maioria das vezes, são excessivos e irrespon
sáveis. Ademais, não nos esqueçamos de que é exa
tamente nesta Casa que se aprovam os créditos para
cobrir más administrações.
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Portanto, é uma aberração, uma violência para dos aqueles Deputados que participaram dessa ou
com o País, a forma como está sendo apresentado daquela Comissão como um ato de fé, de atividade
esse projeto, nas condições como está sendo debati- pública que nos diz do nosso voto nesta Casa.
do, discutido e vendido para o conjunto da população Por isso, com muita tranqüilidade, o Bloco Parla-
brasileira. mentar PMDB/PST/PTN vota "sim". Consciente do

Por tudo isso, o PT votou "não" à Lei de Respon- seu dever com o administrador e da sua responsabilí-
sabilidade Fiscal e agora reafirma o seu voto "não" dade com a opinião pública, o 810co Parlamentar
contra essa aberração que é querer prender prefeito PMDB/PST/PTN vota "sim", cumprindo sua missão
que amplia o serviço de saúde e não querer prender de partido político responsável pela ética na função
aquele que "mete a mão" no dinheiro da merenda, ou, pública.
ainda, não querer prender Prefeito que paga somente O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Bloco
a dívida e não presta serviço social ao seu povo. Parlamentar PMDB/PST/PTN vota "sim".

Então, é "não" o voto do PT. Como vota o PFL?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PT O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
vota "não". revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Como vota o Bloco Parlamentar Deputados, essa lei complementa uma lei comple-
PMDB/PST/PTN? mentar votada por esta Casa: a Lei de Responsabili-

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB dade Fiscal.
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, cada Não adiantaria votar uma lei tão importante e
vez mais descubro que não sei nada, porque estamos tão bem discutida pela sociedade brasileira por inter-
discutindo aqui apenas como será punido aquele médio da mídia falada, escrita e televisionada se não
administrador que não atender o que determina a Lei a complementássemos com uma lei que defina os cri-
de Responsabilidade Fiscal. Quero saber se existe mes de responsabilidade fiscal. Tal lei foi amplamente
um nome que não seja "crime" para um administrador discutida na Comissão de Constituição e Justiça e de
que, de repente, autorizar despesa não prevista em Redação, que a aperfeiçoou, Sr. Presidente. Por isso
lei. É isso o que está aqui. digo sempre que nenhuma lei chega a este Poder que

Concordo que a lei encaminhada pelo governo não seja aperfeiçoada, melhorada.
continha alguns absurdos, que a Comissão retirou. Por A lei é realista no tocante às condições do País
exemplo: considerar crime não atingir o limite da Lei Ca- no que diz respeito ao sistema carcerário. Em primeiro
mata é algo sem nenhum cabimento, até porque, de re- lugar, excluiu das penalidades a pena de reclusão -
pente, serviços públicos como saúde, habitação e ou- vale salientar que, no caso de a lei prever a aplicação
tros quaisquer poderiam impedir o administrador de di- de pena de detenção de até quatro anos, o cumpri-
minuir a despesa com pessoal. Isso foi atendido. menta da condenação pode ser com penas alternati-

No demais são aspectos que estão plenamente vas - ao mesmo tempo em que aumentou as penalida-
considerados nos diplomas legais respectivos. E des de multa e, mais do que isso, a maior de todas as
aquilo que dizem que não está aqui já está nas leis penalidade sobre o polftico, que é a inelegibilidade.
que estão a ditar os comportamentos administrativos. Por isso, Sr. Presidente, diria que essa lei é boa.

É evidente que fazer uma lei para punir não é o Não concordo com quem diz que não é boa porque
ideal desta Casa, mas a responsabilidade com aque· não trata do principal problema brasileiro, que é a cor·
le que administra a coisa pública é algo que esta Casa rupção. Ora, Sr. Presidente, a corrupção é tratada por
precisa passar à opinião pública. outra lei: a Lei da Improbidade Administrativa. Essa lei

O Deputado Miro Teixeira destacou com muita não poderia tratar desse assunto porque ele já é devi-
perfeição a questão da cidadania e do falso testemu- damente tratado.
nho, ou seja, alguém tentar condenar alguém sabida- Em segundo lugar, essa lei retirou o instrumento
mente inocente. Isso tem de ser punido. Essa inova- que possibilitava à Câmara de Vereadores julgar Pre-
ção está contida nesse diploma. Talvez não seja uma feitos. Quem deve julgá-los é a Justiça. Esse foi um
lei perfeita, mas é a que hoje a sociedade exige. Lacu- avanço enorme.
nas estão sendo preenchidas. Em terceiro lugar, retirou a possibilidade de

Sr. Presidente, mesmo com minhas limitações pena de reclusão ao Chefe do Executivo e instituiu
de conhecimento, participei da negociação e acredito multa de 30% sobre seu salário anual. Então, a lei foi
que dei a melhor das contribuições, assim como to- devidamente atualizada, Sr. Presidente.
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Essa lei vai fazer com que haja gestão fiscal res- pelo governo ou pelos partidos da base, mas terá
ponsável no País e boa aplicação dos recursos públi- conseqüências definitivas na criação ou na consolida-
coso É um grande avanço que o Congresso Nacional faz ção de uma nova mentalidade, de uma nova cultura
não só em relação à União, aos Estados e aos municípi- na administração pública.
os, m~~, ~obret~do, aos Pode~e~ Ex~uti,vo: Legislativo Estamos, de forma muito objetiva - e digo isso
e JUdICiário, assim como ao MInistério PubliCO. àqueles que ainda não tiveram tempo de ler a lei na

Portanto, o Partido da Frente Liberal, bem como sua complexidade -, estabelecendo sanções ou puni-
todos os partidos do Brasil, tem como meta o comba- ções para o denunciante de irregularidade adminis-
te à corrupção e a defesa'do bom gerenciamento dos trativa quando o faz de má-fé. Esse é um aspecto mui-
recursos públicos e da gestão fiscal responsável. Foi to importante. Alguns temem que possa haver um
dito aqui que os Prefeitos ficariam engessados e não abuso por parte de cidadãos que tenham posições
disporiam mais de nenhum recurso para outra ativida- políticas contrárias ao do administrador. Aquele, por
de. Não é verdade. Com essa lei e suas penalidades, exemplo, que vier a propor qualquer sanção, clara-
os prefeitos vão cumprir suas metas e, aí sim, sobra- mente de má-fé, sofrerá uma sanção talvez maior ain-
rão recursos para aplicação em infra-estrutura e para da do que aquela proposta ao administrador, que po-
que iniciativa privada, ao se instalar, possa gerar ren- derá ser de até oito anos de pena de reclusão.
da e empregos q,ue o Estado não é capaz de fazer. Outro ponto importante é que estamos tipifican-

. Com o sentl~en~o de que todos estamos perse- do a contratação da operação de crédito feita sem
gUindo uma ~:stao fls,ca.' re~ponsável em todos ?S obediência à lei. Não havia algo que, com clareza, tipi-
setores da ativIdade publica e que o PFL, com mUita ficasse esse crime. A lei trata dessa questão.
satisfação, recomenda o voto "sim". E t t b' d . - d' .. s amos am em propon o a punrçao a mscrl-"o. ~,R. PRESIDE(\ITE (Michel Temer) - O PFL ção de Despesas não Empenhadas em Restos a Pa-
vota sim. gar, o que é um abuso corriqueiro em administrações

Como vota o Bloco Parlamentar PSDBI PTB? públicas, com uma sanção que terá, talvez mais do
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB - MG. Sem que qualquer outra, resultado imediato. Essa medida

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par- não beneficia o governo, esse ou aquele partido, e
lamentares, não tenho dúvida de que estamos hoje sim a administração pública e, por conseqüência, o ci-
concluindo, com a votação desse projeto de lei ordi- dadão pagador de impostos.
nária, um dos mais significativos avanços obtidos na Estamos estabelecendo uma punição a quem
gestão pública brasileira, após as inovações trazidas deixar de divulgar relatório de gestão fiscal, o que,
pela reforma administrativa, votada por esta Casa há mais uma vez, contribui no sentido de ordenar, de or-
alguns anos. ganizar as administrações públicas.

É preciso que fique absolutamente claro que
quando votamos a Lei de Responsabilidade Fisçal Entre várias outras ações, estamos também es-
estávamos criando as condições para que o ente tabelecendo responsabilidade penal para o adminis-
administrativo sofresse as sanções que deveria sofrer trador que não reduzir despesas com pessoal, ou au-
quando determinados aspectos, metas ou procedi- mentar essas despesas no último ano de mandato, ou
mentos não fossem alcançados. Por exemplo: havia da Legislatura, e não cancelar Restos a Pagar.
inibições na contratação de empréstimos a certos ti- Sr. Presidente, estarrtos, mais uma vez, orde-
pos de financiamentos, acesso a determinados recur- nando aquilo que a Câmara já havia aprovado há al-
sos, obviamente que atingiam o Estado, o ente admi- guns anos com o nome Lei Camata, ou seja, garantin-
nistrativo. Na verdade, estamos fazendo agora a com- do instrumentos, por exemplo, para que possa ser fei-
plementação necessária, estabelecendo sanções ao ta a adequação dos municípios e Estados a essa lei e
gestor administrativo, àquele que tenha a responsabi- estabelecendo sanções para os que não o fizerem.
Iidade, por que não dizer física, de determinadas Quero, por fim, chamar a atenção da Casa para
ações que venha a exercer no comando de determi- um daqueles momentos importantes do Parlamento.
nada instância administrativa. Essa matéria, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta-

Sr. Presidente, peço permissão para relembrar res, deveria ser uma daquelas que unem este Plená-
ao Plenário alguns aspectos fundamentais em rela- rio. Incorreções e equívocos certamente existem em
ção a essa questão, pois me espanto ao ver algumas lei dessa complexidade, mas são imensamente supe-
lideranças expressivas desta Casa posicionarem-se riores os benefícios alcançados por ela, os instru-
de forma contrária a ela. Esse avanço não foi trazido mentos assegurados aos administradores para alcan-
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çar as metas previstas e, obviamente, as sanções
àqueles que deliberadamente não as atinjam.

Essa lei, extremamente importante para o País,
é um marco definitivo para a administração pública
brasileira. Por isso mesmo, Sr. Presidente, cumpri
mento aqueles que participaram da sua elaboração,
muito particularmente o ilustre Deputado Nelson
Otoch, companheiro de partido, que deu inestimável
contribuição à proposta inicialmente apresentado
pelo Governo.

Sr. Presidente, apresento a V. Ex!! meus cumpri
mentos por este momento excepcional. Estamos dan
do um caráter complementar à Lei de Responsabili
dade Fiscal, votando aquilo que é indispensável a sua
execução: as sanções aos gestores públicos.

O PSDB, obviamente, ao lado do PTB, vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O que re

comenda o Governo?
O SR. DUILlO PISANESCHI (Bloco/PTB - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o governo
encaminha o voto "sim", tendo em vista a necessida
de da complementação dessa lei ordinária para que a
Lei de Responsabilidade Fiscal seja justa e os ho
mens que administram os bens públicos sejam res
ponsáveis por seus atos.

O governo encaminha o voto "sim".
O Sr. Presidente (Michel Temer) - Os Srs. que o

aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovado
Prejudicados a proposição inicial (Projeto de

Lei n!! 6621/99); e o destaque a ela apresentada pela
bancada do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em Ple
nário foram oferecidas e vou submeter a votos as se
guintes:

EMENDAS
na 2 a 13, com parecer pela rejeição

-N2 2-

Modifique-se a expressão "Pena - reclusão, de 1
(um) a 2 (dois) anos~' para "Pena - detenção, de 6 (seis)
meses a 1 (um) ano", constante do artigo 359-A, do art.
22 do Substitutivo ao Projeto de Lei n2 621, de 1999.

-N2 3-

Modifique-se a expressão "Pena - detenção, de
6 (seis) a 2 (dois) anos." para "Pena - detenção, de 6
(seis) meses a 1 (um) ano", constante do artigo
359-B, do art. 22 do Substitutivo ao Projeto de Lei n!!
621, de 1999.

-NQ4-
Modifique-se a expressão "Pena - reclusão, de

1 (um) a 4 (quatro) anos:' para I·Pena - detenção, de 6
(seis) meses a 1 (um) ano", constante do artigo
359-C, do art. 22 do Substitutivo ao Projeto de Lei n2

621, de 1999.
-N!!5-

Modifique-se a expressão "Pena - reclusão, de
1 (um) a 4 (quatro) anos:' para "Pena - detenção, de 6
(seis) meses a 1 (um) ano", constante do artigo
359-0, do art. 22 do Substitutivo ao Projeto de Lei n9

621, de 1999.
-N!!6-

Modifique-se a expressão "Pena - detenção, de
3 (três) meses a 1 (um) ano:' para "Pena - detenção,
de 6 (seis) meses a 1 (um) ano", constante do artigo
359-E, do art. 22 do Substitutivo ao Projeto de Lei nº
621, de 1999.

-N!!7-

Suprima-se o artigo 359-F, do art. 2º do Substi
tutivo ao Projeto de Lei n2 621, de 1999.

-N!!8-

Suprima-se o artigo 359-G, do art. 29 do Substi
tutivo ao Projeto de Lei n9 621, de 1999.

-N!!9-

Modifique-se a expressão "Pena - detenção, de
6 (seis) meses a 2 (dois) anos." para "Pena - deten
ção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano", constante do ar
tigo 359-G, do art. 29 do Substitutivo ao Projeto de Lei
n!! 621, de 1999.

- N!! 10-
Modifique-se a expressão "Pena - reclusão, de

1 (um) a 4 (quatro) anos." para "Pena - detenção, de 6
(seis) meses a 1 (um) ano", constante do artigo
359-H, do art. 2º do Substitutivo ao Projeto de Lei n9

621, de 1999.

- N!! 11-

Modifique-se a expressão "Pena - reclusão, de
1 (um) a 4 (quatro) anos." para "Pena - detenção, de 6
(seis) meses a 1 (um) ano", constante do artigo 359-1,
do art. 2º do Substitutivo ao Projeto de Lei nº 621, de
1999.

-N!! 12-

Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo
no Substitutivo da CCJR.

"Art.... Comprovada, pelo Tribunal de Contas da
União, pelo Tribunal de Contas do Estado a, onde



O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. o PDT
vota "não".

O SR. DUILlO PISANESCHI (Bloco/PTB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. o Governo
vota "sim".

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Bloco Parlamentar PCdoB/PSB vota "não".

o SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Blo
co/PMDB - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN vota
"sim".

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".

O SR. NELSON OTOCH (Bloco/PSDB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PSDB/PTB vota "sim". .

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "sim".
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houver, pelo Tribunal de Contas dos Municíp'ios, a O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/pedoB - MG.
inobservância, da parte do Governador e ou do Prete- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par-
ito, das disposições legais que exigem respeito aos lamentar PSB/PCdoB vota "sim".
gastos públicos, ao nível de endividamento do Estado O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
e/ou Munícipio. e aos gastos com pessoal, o cidadão vota o PL? (Pausa.)
p~d~rá, junto ao Ministério P~blico, dar início a ação O PL vota "não".
cnmlnal que condene o prefeito e ou o governador. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Quem for

§ 1º A petição inicial desse processo pela aprovação permaneça como se acha. (Pausa.)
terá de ser informada por procuração que Rejeitadas.

con~enha, no mínimo, 1% (um por ~~n~o) de O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -A Emen-
assinaturas dos votantes do MUnlClplO ou, da d PI ár'lo o 1 to' et' d I t

d E t d e en n- I r Ira a pe o au orose o caso, o s a o. ,
§ 2º Toda condenação daí resultante . O~R. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pa~sa-~e

terá que definir obrigatoriamente, a devolu- a votaçao dos ,destaques. Va~os votar, em primeiro
ção, se o caso, dos recursos públicos desvi- lugar, o requerimento no seguinte teor:
ados, a demissão dos irregularmente nome- Sr. Presidente,
ados e a inelegibilidade dos réus." Requeremos, nos termos do art. 162, XIV, do

NS! 13 Regimento Interno, a votação em globo dos desta-
- - ques simples apresentados ao Projeto de Lei nº

Nos termos regimentais, inclua-se onde couber 621-A199, do Poder Executivo.
no Substitutivo adotado pela CCJR ao PL 621/99, a Sala das Sessões, em de maio de 2000. -
seguinte disposição: Osvaldo Madeira, Uder do Governo - Romel Ani-

Art. Em caso de situação de excepcionalidade zio, Vice-Lider do PPB.
determinada pelo interesse público que determine o O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
descumprimento do disposto na Lei Complementar nº votam os Srs. Uderes?

. 101, de 4 de maio de 2000, na Lei nº 8.429, de 1993, O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL _ PE. Sem
no Decreto-Lei nº2.848, de 1940, e no Decreto-Lei nº revisão do orador.) _ Sr. Presidente, o Partido.da
201, de 1967, havendo a prévia aprovação pelo elei- Frente Liberal vota "sim".
torado da respectiva circunscrição, em plebiscito es
pecialmente convocado para este fim, fica extinta a
punibilidade do agente público responsável pela práti
ca dos atos de gestão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota "não".

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co Parlamentar PMDB/PST/PTN vota "não".

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. o Bloco Parla
mentar PSDB/PTB vota "não".

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente. o PPB vota "não".

O SR. DUILlO PISANESCHI (Bloco/PTB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. o Governo
vofa "não". - .
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aque
les que forem pela aprovação do requerimento per
maneçam como se acham. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota

ção os requerimentos de destaque simples:
REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, li, des

taque para votação da emenda nº2, apresentada em
Plenário ao Projeto de Lei nº 621-B, de 1999.

Sala das Sessões, - Deputado Aloizio Merca
dante, Líder do PT.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, 11, des

taque para votação da emenda nº 3, apresentada em
Plenário ao Projeto de Lei nº621-B, de 1999.

Sala das Sessões, .- Deputado Aloizio Mer-
cadante, Líder do PT.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, 11, des

taque para votação da emenda nº 4, apresentada em
Plenário ao Projeto de Lei nº621-B, de 1999.

Sala das Sessões, - Deputado Aloizio Mer-
cadante, Líder do PT.

REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, 11, des

taque para votação da emenda nº 5, apresentada em
Plenário ao Projeto de Lei nº 621-B, de 1999.

Sala das Sessões, - Deputado Aloizio Mer-
cadante, Líder do PT.

REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, 11, desta

que para votação da emenda nº 6, apresentada em
Plenário ao Projeto de Lei nº 621-B, de 1999.

Sala das Sessões, .- Deputado Aloizio Mer-
cadante, Líder do PT

REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, li, des

taque para votação da emenda nº 7, apresentada em
Plenário ao Projeto de Lei nº 621-B, de 1999.

Sala das Sessões, .- Deputado Aloizio Mer
cadante, Líder do PT.
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REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, li, des

taque para votação da emenda nº 8, apresentada em
Plenário ao Projeto de Lei nº621-B, de 1999.

Sala das Sessões, .- Deputado Aloizio Mer
cadante, Líder do PT.

REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, /I, des

taque para votação da emenda nº 9, apresentada em
Plenário ao Projeto de Lei nº621-B, de 1999.

Sala das Sessões, .- Deputado Aloizio Mer-
cadante, Líder do PT.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, 11, desta

que para votação da emenda n9 10, apresentada em
Plenário ao Projeto de Lei n9 621-B, de 1999.

Sala das Sessões, .- Deputado Aloizio Mer
cadante, Líder do PT.

REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, 11, des

taque para votação da emenda n9 11, apresentada
em Plenário ao Projeto de Lei n9 621-B, de 1999.

Sala das Sessões, .- Deputado Aloizio Mer
cadante, Líder do PT.

REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, /I, desta

que para votação da emenda n12 12, apresentada em
Plenárió ao Projeto de Lei n2 621-B, de 1999.

Sala das Sessões, .- Deputado Aloizio Mer
cadante, Líder do PT.

REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, /I, des

taque para votação da emenda nll 13, apresentada
em Plenário ao Projeto de Lei n9 621-B, de 1999.

Sala das Sessões, .- Deputado Aloizio Mer
cadante, Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da

.Frente Liberal vota "não".



Nos termos do § 2º do art. 161 do Regimento
Interno, requer-se a votação em separado para su
pressão do artigo 1ºdo Substitutivo adotado na CCJR
ao PL nº 621/99.

Sala das Sessões, 10 de maio de 2000. - Depu
tado Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE - Quem quiser manter o
artigo deverá votar "sim"; quem quiser suprimi-lo, de
verá votar "não".

oSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a
palavra ao Deputado Walter Pinheiro, para encaminhar.

e SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Depu
tados, creio que a lição, no seu aspecto jurídico e
constitucional, dada a este Plenário pelo jurista Ibra
him Abi-Ackel talvez não tenha sido suficiente para
alertar os Srs. Deputados sobre os aspectos danosos
dessa matéria no que diz respeito ao seu confronto
com a Constituição a, mais ainda, sobre o aspecto do
confronto com o objetivo de atender a uma demanda
central da Federação.

O projeto traz no seu corpo aspectos de impro
priedade na hora da definição dos gastos públicos.
Ora, o gestor pode ser punido se optar por remanejar
recursos e atender aos interesses sociais em detri
mento das demandas de pagamento de juros, ou se
não atender à exigência do Planalto Central no que
rJiz respeito ao acerto do déficit público. Nesse parti
cular, o projeto invade competência, quebra o pacto
federativo, desrespeita a autonomia dos municípios
prevista na Cons~'~·iição Federal.
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O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB Ora, percebemos muito claramente que, nesse
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- ponto, o projeto de lei imporá regras ao Executivo Mu-
co Parlamentar PMDB/PST/PTN vota "não". nicipal, para que sua Pr0sição seja sempre a de privile-

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi- giar credores e atender à exigência da especulação.
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim". Alguns podem até dizer que estaríamos concla-

O SR. NELSON OTOCH (Bloco/PSDB - CE. mando prefeitos a patrocinar o calote, mas não é isso o
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par- que está em jogo. Não se trata de estimular o calote, e
lamentar PSDB/PTB vota "não". sim de estabelecer um padrão de prioridade nos gastos.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB _ MG. Sem revi- Mas o projeto ~mpõe aos Pr~feitos u~a única e ~xclusi-
são do orador.) - Sr Presidente o PPB vota "não" va opçao, um umco e exclusIVO caminho, qual seja o de

O SR. DUILlO' PISANESCHI (Bloco/PTB _ SP. prioriz_ar o pag~mento de juros, em det~i~~nto ?as

S . - d d) S P 'd t G questoes centrais de todo e qualquer Mumclplo, seja o
em revlsao o ora oro - r. resl en e, o overno d di' t-'d" .t " - " qua ro e pessoa, sejam as ques oes prevI enclanas

vo a nao. ou mesmo os programas sociais.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem for Sr. Presidente, tratar dessa questão da pena no

a favor permaneça como se acha. (Pausa.) § 1!! do artigo é impor uma situação completamente
Rejeitados. esdrúxula.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a Quando querem, alguns ouvem alemão, ou vão

mesa requerimento de destaque da bancada do PT. à tribuna relatar uma verdadeira mentira, afirmando

DESTAQUE DE BANCADA que o projeto punirá. Talvez as pessoas nem consi
gam se ouvir, mas tentam fazer com que o Plenário
vote alinhado, a partir de uma única posição.

Temos perguntado: sobre quem recairá essa
pena? Sobre aqueles que cometerão crimes graves
contra os munícipes, aqueles que cometam crimes
graves contra as crianças que vão à escola, contra as
crianças do ensino fundamental, ou aqueles que co
metem o crime de aumentar o seu patrimônio apropri
ando-se de recursos que deveriam ser utilizados para
atender às necessidades a partir de fundos constituí
dos nacionalmente?

Quero levantar aqui mais uma questão do abuso
central. É s6 ver o que está escrito no art. 5!! da Cons
tituição Federal, que trata exatamente da questão
chamada comunidade jurídica, que aqui é muito bem
representada pelo nobre Deputado Ibrahim Abi-Ackel.
Refiro-me à questão do ato ilícito, que está relaciona
do com a gravidade da pena. Nesse particular, a única
certeza que o projeto propõe é a punição. Mesmo que
por terceiros, o gestor público pagará.

Portanto, nesse aspecto, Sr. Presidente, concla
mamos a supressão desse art. 1!!, porque entende
mos que, nesse particular, não se pode legislar exclu
sivamente com a certeza da pena.

Não se pode, de forma nenhuma, no Congresso
Nacional, que aprova a legislação, ferir normas como
o art. 25 da Constituição, que trata do interesse local,
ou o art. 30, que trata do interesse federativo.

Portanto, nesse particular, essa exclusão do art.
1!! devolveria esses aspectos aqui levantados e, por
tanto, colocaria, aí sim, o projeto na linha de tentar ca
minhar para a criminalização fiscal e não para o objeti-



Denúncia Caluniosa
"Art. 339. Dar causa a instauração de

investigação policial, de processo judicial,
instauração de investigação administrativa,
inquérito civil ou ação de improbidade admi
nistrativa contra alguém, imputando-lhe cri
me de que o sabe inocente:

Pena - reclusão de 2(dois) a 8(oito)
anos, e multa.

§ 1º A pena é aumentada de sexta
parte, se o agente se serve de anonimato
ou de nome suposto.

§ 2º A pena é diminuída de metade, se
a imputação é de práticade contravenção."
(NR)."

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Uderes?

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "não".

O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem
revisão do orador.)-Sr. Presidente, o PPS vota "sim".

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par
lamentar PSB/PCdoB vota "não".

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, peço meio minuto a V. Ex!l
para reafirmar, já que palavras candentes foram dis
paradas contra o texto, que a conduta é punível quan
do se imputa a alguém crime de que o sabe inocente.
É preciso ter a consciência da inocência e, assim
mesmo, imputar a esse alguém a prática do crime.

Não há cidadania que deseje o contrário. A cida
dania deseja isso aqui.

Além do mais, se aqui, em vez de inquérito civil
público, estivesse ação civil pública, estaria votando
contra o texto, porque o inquérito civil não precisa ser

Qual a inovação dessa lei? E é por isso que ape
lidamos de Mordaça 2, esse artigo, que inclui como
causa de denunciação caluniosa a instauração de in
vestigação administrativa e inquérito civil ou ação de
improbidade.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, aqui se dá
uma certa compensação. Quando falei que essa lei é
para valorizar a corrupção e não para combatê-Ia, e
oprigar o agente público a cumprir seus compromissos
financeiros, a prova material está aqui. Ora, isso atinge
o Ministério Público; isso atinge qualquer cidadão que
proponha uma ação de investigação administrativa, ou
de improbidade administrativa, ou inquérito civil envol
vendo um prefeito ou um governador.

Portanto, Sr. Presidente, Sr85 e Srs. Deputados, o
que estamos propondo é manter a denunciação calu
niosa nos termos do Código Penal. O processo de in
vestigação é que vai determinar se há inocência ou
culpa. Não se pode impedir que haja investigação sob
o pressuposto de que, se for considerado inocente, a
denúncia será considerada denunciação caluniosa.

Aliás, chamo a atenção de V. Ex·' de que a pena
para esse crime é a maior do projeto: dois a oito anos.
Para proteger corrupto e ladrão, dois a oito anos. As
outras penas de reclusão vão de um a dois anos ou,
no máximo, de um a quatro anos, mas para proteger
corruptos, porque esse projeto não visa combater a
corrupção nem a moralidade.

Aquele que denuncia um Prefeito corrupto
pode ficar preso de dois a oito anos. Essa é a lógica
do projeto. É esse o acordo espúrio entre o setor fi
nanceiro e a administração pública: paguem as drvi
das, Srs. Prefeitos e Srs. Governadores, e vamos li-
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vo exclusivo de uma pena, sem caracterizar efetiva- vrá-Ios da cadeia, porque vamos acusar aqueles que
mente o que é cometido pelo prefeito ou punir aquilo estão incentivando uma investigação sobre improbi-
que ele comete nos crimes sociais, preservando, aci- dade administrativa. Esses podem ser presos por
ma de tudo, o atendimento da demanda do pagamento até oito anos.
de juros e a fúria, a sanha de arrecadação daqueles É por isso que estamos propondo este destaque
que só vivem dessa relação financeira. de votação em separado: para excluir a instauração

Por isso, o PT encaminha o voto "não". de investigação administrativa, o inquérito civil ou a
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo ação de improbidade administrativa do apenamento

a palavra ao Deputado Sérgio Miranda para encami- de denunciação caluniosa.
nhar a favor do destaque. Muito obrigado.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou sub-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o que esta- meter a votos o seguinte dispositivo destacado:
mos discutindo? O atual art. 339 do Código Penal tra- "Art. 1º O art. 339 do Decreto-Lei nº 2.848,de 7
ta da denuncié-ção caluniosa. Diz ele: de dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguinte

Art. 339. Dar causa à instauração de redação:
investigação policial ou de processo judicial
contra alguém, imputando-lhe crime de que
o sabe inocente.
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necessariamente instaurado contra alguém. Ele é insta- tinha certeza de que era inocente? Achamos que a re-
urado para apurar um fato. Acho até urna imperfeição a dação está malfeita.
inclusão do inquérito. A ação civil pública, que aqui não Por tudo que já foi falado aqui, o PL encaminha o
está prevista, continua com a proteção atual da lei. voto "não".

O inquérito, repito, não é necessariamente Muito obrigado.
aberto contra alguém. Ele é instaurado para apurar as O SR. PRESIDENTE {Michel Temer} - Como
circunstâncias em que se deu uma privatização, por vota o PFL?
exemplo, como houve no Rio de Janeiro. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA {PFL - PE. Sem

Além do mais, não percebo na ação do Ministério revisão do orador.} - Sr. Presidente, creio ser um ab-
Público, especialmente do Ministério Público Federal, surdo querer-se tirar esse dispositivo. É um absurdo!
com o qual tenho tido relação pelas representações Esse dispositivo é fundamental, porque protege o ci-
que tenho feito pedindo inquéritos civis públicos, qual- dadão inocente. O que é que ele diz? Dar provimento
quer iniciativa dolosa no sentido de inculpar alguém à instauração de inquérito policial, administrativo ou
que um membro do Ministério Público sabe inocente. de qualquer outra natureza contra pessoa que sabe

Portanto, o Uder vota "sim", mas a questão é que é inocente. Aí, prevê reclusão e outras coisas.

aberta no partido. ~ . Sr. Presidente, esse dispositivo protege o cida-
_ O SR. ODELMO L~AO (PPB - MG. S:~ ~~VI- dão, e um dispositivo que protege o cidadão, prote-

sao do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota sim. ge o inocente. Querer tirar esse dispositivo é uma
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem incoerência, quando perseguimos o sonho de fazer

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não". deste o País da cidadania, o País daqueles que têm
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como os mesmos direitos, as mesmas oportunidades e

vota o Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN? que sobretudo protege o inocente.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (BlocoIPMDB - Por tudo isso, com toda sinceridade, com toda

RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero dei- honra, com toda satisfação e com o mais veemente
xar claro para os Deputados que o art. 339 do Decre- sentimento de que estamos protegendo o inocente
to-Lei nº 2.848, de 1940, diz o seguinte: "Dar causa à deste País, o PFL recomenda o voto "sim".
instauração de investigação policial, de processo judicial. O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB - MG. Sem
instauração de investigação administrativa contra al- revisão do orador.) - Sr. Presidente, na verdade, o
guém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente". que estamos fazendo é adequar o que já existe no
Essa é a redação atual do artigo. Código Penal à própria Lei de Responsabilidade Fis-

Sabem o que essa lei está incluindo? Apenas o cal. Não há dúvida sobre a necessidade de votarmos
seguinte: "Dar causa à instauração de investigação o texto como está, e obviamente o Bloco Parlamentar
policial, de processo judicial, instauração de investi- PSDB/PTB encaminha o voto "sim".
gação administrativa", e, agora, "inquérito civil ou O SR. RICARDO BARROS (PPB - PR. Sem revi-
ação de improbidade administrativa". são do orador) - Sr. Presidente, o Governo vota "sim".

Nós apenas estamos adequando o artigo da lei O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem
aos dispositivos que estão sendo aprovados. Não esta· quiser manter o texto, permaneça como se acha.
mos inovando. Estamos mantendo o direito à cidada- (Pausa.)
nia daquele que se vê acusado por uma autoridade, Mantido o dipositivo.
quando essa autoridade sabe ser o acusado inocente. O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden-

Por isso, o Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN te, peço a palavra pela ordem.
vota "sim", para manter o texto. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!

O SR. BISPO RODRIGUES - Sr. Presidente, a palavra.
peço a palavra para encaminhar pelo PL. O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª revisão do orador.} - Sr. Presidente, peço verificação
a palavra. de votação.

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Verifica-
Sem revisão do orador.} - Sr. Presidente, aqui no arti- ção concedida.
go diz: "imputando-lhe crime de que o sabe inocente". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço aos

Entendemos que isso está confuso. Quem é que Srs. Deputados que tomem seus lugares, a fim de ter
vai dizer que a pessoa está imputando crime e que ela início a votação pelo sistema eletrônico.
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Está iniciada a votação.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª

a palavra. .
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB

- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co Parlamentar PMDB/PST/PTN vota "sim", para
manter o texto, que apenas visa adequar o texto da le
gislação vigente ao que está sendo aprovado pela
Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Prorrogo
a sessão por uma hora.

Comunico aos Srs. Parlamentares que teremos
outras votações nominais. Portanto, vamos permane
cer em plenário.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExB
a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL recomen
da o voto "sim".

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, quero
elogiar a Presidência da Câmara dos Deputados, na
pessoa de V. Exª, pela iniciativa de atender à reivindi
cação feita ontem no plenário, de que fosse realizada
reunião do Colégio de Líderes, que V. Exi!, de pronto,
convocou para hoje, às 15h30m, em que pudéssemos
discutir o anteprojeto de um novo Código Florestal.

Sem negar o esforço da Comissão e a intenção
do Relator, houve reação de indignação e clamor na
cional ao se entender que a proposta aprovada no
âmbito da Comissão, que evidentemente não contou
os votos da nossa bancada, pode comprometer a pre
servação dos recursos naturais estratégicos do País,
ao reduzir a obrigação da reserva florestal legal para
as propriedades da Amazônia em até 50%, reduzir
em 15% as obrigações para a região do cerrado etirar
as obrigações das pequenas propriedades de até 25
alqueires, o que evidentemente poderia atingir os 7%
que ainda restam da cobertura florestal desse ecos
sistema tão rico que foi no passado a MataAtlântica.

Hoje, na reunião do Colégio de Líderes, foi apro
vado, por unanimidade, o encaminhamento de que se-

ria retirado da pauta do Congresso Nacional esse pro
jeto, bem como a reinstalação de uma Comissão Mis
ta, que evidentemente seria negociada com o Senado,
com o dobro de membros da que tínhamos até então,
de quatorze Parlamentares, Senadores eDeputados
agora, seriam 28 membros -, e a reabertura da discus
são sobre o Código Florestal.

É evidente, Sr. Presidente, que a agricultura
brasileira precisa de atenção especial. Ela tem sido
vítima do corte de crédito, da abertura comercial in
gênua e despreparada que o País fez no setor, da
falta de assessoria técnica e do desaparelhamento
da Embrapa. Reconhecemos também que ela tem
papel essencial para gerar emprego e produção, e
melhorar a qualidade de vida. Porém, seu avanço
tem de ser compatível com a preservação dos re
cursos naturais estratégicos. Não será a agricultura
extensiva, especialmente feita sem estudo cuidado
so dos ecossistemas e do zoneamento nacional,
que nos permitirá avançar na produção agrícola.

Portanto, com a iniciativa de V. Ex!!, a Mesa desta
Casa hoje demonstrou que preserva a instituição e
tem sensibilidade para com os anseios da sociedade
civil, está preocupada com a imagem do País e sabe
que um melhor estudo da questão é fundamental para
a preservação de nosso patrimônio, especialmente
para manter o controle estratégico sobre a Amazônia,
a que o Brasil não abdicará como Nação.

Por isso, quero saudar as demais Lideranças e
também o Relator da matéria, que tiveram sensibilida
de hoje na reunião e demonstraram que de fato pode
remos superar esse episódio, reinstalar a Comissão e
discutir com profundidade tema de tanto interesse es
tratégico e ecológico para o nosso desenvolvimento.

Parabéns à Presidência e aos demais Uderes
desta Casa!

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito
obrigado a V. Ex!!, Uder Aloizio Mercadante. '

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

ATO DA PRESIDÊNCIA

Nos termos do artigo 34, inciso 11 do Regimento
Intemo, esta Presidência decide constituir Comissão
Especial destinada a apreciar eproferir parecer ao Proje
to 'de Lei nº1.483, de 1999, do Senhor Deputado Dr. Hé
lio, que "Institui a fatura eletrônica e a assinatura digital
nas transações de "comércio" eletrônico" e apensado, e

Resolve



Brasília, 17 de maio de 2000. - Michel Temer,
Presidente.
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I - designar para compô-Ia, na forma indicada 18-5-00 , quinta-feira, às 10 horas, nó Plenário nº 9,
pelas Lideranças, os Deputados constantes da rela- do Anexo 11.
ção anexa;

11- convocar OS membros ora designados par,\ a
reunião de instalação e eleição a realizar-se dia

TITULARES SUPLENTES
Bloco PSDB,PTB

ALEX CANZIANI IRISSIMOES
JULIO SEMEGHINI LUIZ RIBEIRO
LUIZ PIAUHYLlNO MARCIO FORTES

NARCIO RODRIGUES MARIA ABADIA
RICARDO FERRAÇO NELSON MARCUEZElll

RODRIGO MAIA PAULO KOBAYASHI
SALVADOR ZIMBALDI ROMEU QUEIROZ.

WALFRIDO MARES GUIA ZENAlDO COUTINHO

Bloco PMDB,PST,PTN
HERMES PARCIANEUO 7vaga(s)

JORGE COSTA
JORGE PINHEIRO

MARÇAL FILHO
MARCELO BARBIERI
NELSON PROENÇA
PINHEIRO LANDIM

PFL
AROLDE DE OLIVEIRA DARCI COELHO
CORAUCI SOBRINHO FRANCISCO RODRIGUES
GERSON GABRIEUI JOEL DE HOlLANDA
LUCIANO PIZZATTO JOSÉ CARLOS VIEIRA

PAULO OCTÁVIO MORONI TORGAN
RUBEM MED/NA PAULO MARINHO

VlC PIRES FRANCO ZEZÉ PERRElLA

PT
ADÃOPRETTO 4vaga(s)
JORGE BITTAR

PROFESSOR LU/ZINHO
WAlTER PINHEIRO

PPB
CUNHA BUENO CELSO RUSSOMANNO
EUSEUMOURA YVONILTON GONÇALVES

WIGBERTO TARTUCE 1 vagB(S)

PDT
DR. HÉLIO Luis EDUARDO

Bloco PSB,PC do B
DR. EVILÁSIO 1 vaga(s)

Bloco PL,PSL
MARCOS CINTRA PASTOR VALDECI PAJVA

PPS
EMERSON KAPAZ PEDRO EUG~IO

FERNANDO GABEIRA MARCOS ROLlM (PT)
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O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.~
pela ordem. a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela ordem.
a palavra. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a V. Ex!!

O SR. BABÁ (PT - PA. Pela ordem. Sem revisão que mande verificar o curso da votação, acione as
do orador.) - Sr. Presidente, quero comunicar a este campainhas e, d~termine o encerr~mento dos trab~-

Plenário que hoje à tarde um grupo de Parlamentares lhos da~ ?omlssoes. Con~oco a ~I~h~ bancada a v~r
se reuniu com as lideranças dos servidores públicos ao plenarlo, porque a próxima matena e de voto quall-
em greve. ficado .- precisamos de 308 votos f~v?r~vei~. Refi-

É importante que este Congresso debata a situa- ~o-~e a Proposta de Em~nda à ConstltUlçao n- 7, mu-
ção, uma vez que são seis anos de congelamento sa- ItO Importante para a a~r~c~~tura.
larial, pois os profissionais de universidades e de ou- O voto do PPB é sim .
tros órgãos vêem seus salários ser vergonhosamente Solicito a V. Ex!!, inclusive, se possível, o encer-
rebaixados. Muitos professores estão abandonando a ramento desta votação.
universidade e indo buscar trabalho na iniciativa priva- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Secre-
da, o que causa grande perda às instituições de pes- taria-Geral vai tomar as providências solicitadas por
quisa. E outros companheiros, como os servidores pú- V. Ex!!
blicos federais, não mais agüentam o arrocho salarial. OSR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presiden-

Por isso mesmo deflagraram uma greve nacio- te, peço a palavra pela ordem.
nal, que talvez hoje seja a maior do funcionalismo pú- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
blico f~deral de !oda a ~istória, e está crescend~ a a palavra. ,
cada dia. Amanha havera um gr~nde ato em Brasília e O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB _
em .todos os Es~ados, e, n~ dia 24 u.ma. :aravan? RJ. Pela ordem:. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presi-
~aclonal dos servld?res pubh:os federais vira a Brasl- dente, ontem fiz pronunciamento no qual solicitava à
lia demonstrar sua Insatlsfaçao.. Receita Federal resposta a um requerimento por mim

Portanto, quero declarar total apoIO à luta dos encaminhado àquele órgão nos mesmos termos do
servidores públicos, a essa greve poderosíssima, es- enviado em 1996. '
pera~do ~eja vitoriosa, e que tenham uma reposição Tenho absoluta certeza de que o Secretário da
salanal digna. ,Receita Federal, Dr. Everardo Maciel, já dispõe dos

O SR. PAULO OCTÁVIO - Sr. Presidente, peço dados solicitados.

a palavra pela ordem. . Acho da maior importância que se torne trans-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!! parente a sonegação do ITR no Brasil, porque dessa

a palavra. forma pode-se ter idéia dos chamados índic~s hoje
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL- DF. Pela ordem. discutidos na reunião do Colégio de Uderes.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo infor- Portanto estou solicitando ao Dr. Everardo Ma-
mar ay. ,E~!! que o~tem fo! aprovado na Comissã~ d~ ciel uma resp~sta ao requerimento por mim enviado,
Constltulçao e Justiça projeto de emenda à Constltul- para ficar de uma vez portadas decidida a questão da
ção, de minha aut~ria e de mai~ ~oze Parlamentares, sonegação do ITR no Brasil.
que estabelece o fim das reelelçoes. Esse o encaminhamento que faço à Mesa no

,C<:mo sei q~e é inten~ão d.esta Presidência criar sentido de agilizar a resposta do requerimento por
Comlssao EspeCial para discutir o assunto, de suma mim enviado à Secretaria da Receita Federal.
i~p~ortância para o .País, soli~ito a y. Ex!! que esse,co- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está an-
mlte venha a ser Criado o mais rapl~amente posslvel, cerrada a votação.
a fim de que esta Casa possa analisar o andamento . .
das eleições para Prefeito que deverão ocorrer no se- AnuncIo o resultado.
gundo semestre deste ano. ~OTARAM

Essa, a comunicação que queria fazer aos no- Sim 316
bras Parlamentares. Não 100

Muito obrigado a V. Ex!! Abstenções 1
O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a Total 417

palavra pela ordem. ~ mantido o dispositivo.
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Ll5TAGEMpE VOTAÇÃO

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2000

Proposição: PL N° 621/99 - DVS BANCADA DO PT 
ART. 1° DO SUBSTITUTIVO

Inicio Votação: 17105/2000 19:02

Fim Votação: 1710512000 19:13 Presidiram a Votaçlo: Michel Temer -16:58

Resultado da VotacAo
Sim 316
Não 100
Abstenção. _ _ 1

Total da Votaçlo 417

Art.17 1

Total Quorum 418

Obstruçlo O

Orlentaçlo
PSDBlPTB· Sim
PFL·Sim
PMDBIPST/PTN - Sim
PT·Não
PPB·Sim
PDT - Liberado
PSBIPCDOS - Não
PUPSL-Não
PPS-Sim
PV-Nio
GOV.-Slm

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Sim
A1ceste Almeida PMOB PMOBIPSTIPTN Sim
Almir Sá PPB Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim
Luciano Castro PFL Sim
Luis Barbosa PFL Sim
Robério Araújo PL PUPSL Sim
Salomão Cruz PPB Sim

TotafiRoraima: 8

AMAPÁ
Antonio Feijão PST PMDB/PST/PTN Sim
Badu Picam.,o PSOB PSOB/PTB Sim
Or. Benedito Dias PPB Sim
Eduardo Seabra PTB PSOB/PTB Sim
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Partido Bloco Voto
AMAPÁ
Evandro Milhomen PSB PSBJPCDOB Não
Fátima Pelaes PSDB PSDB/PTB Sim
Jurandil Juarez PMDB PMDB/PSTIPTN Sim

Total Amap6 : 7
pARA
Anlvaldo Vale PSDB PSDBIPTB Sim
Babá PT Não
Elcione Barbalho PMDB PMDBIPSTIPTN Sim
Gerson Peres PPB Sim
Glovanni Queiroz PDT' Sim
Jorge Costa PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Jos' Prlante PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Josué Bengtson PTB PSDB/PTB Sim
Nlclas Ribeiro PSDB PSDBIPTB Sim
Nilson Pinto PSDB PSDBIPTB Sim
Paulo Rocha PT Nlo
Raimundo Santos PFL Sim
RenlldoLeal PTB PSDBlPTB Sim
Valdir Ganzer PT Não
Vlc Pires Franco PFL Sim
Zenaldo Coutinho PSDB PSDB/PTB Sim

Total Pará: 16

AMAZONAS
Atila Lins PFL Sim
Euler Ribeiro PFL Sim
Francisco Garcia PFL Sim
Luiz Fernando PPB Sim
Pauderney Avelino PFL Sim
SlIas Câmara PTB PSDBIPTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB PSBIPCDOB Nilo

Total Amazonas: 7

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Sim
Confúclo Moura PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
Eurlpedes Miranda PDT Sim.
Marinha Raupp PSDB PSDB/PTB Sim
Sérgio Carvalho PSDB PSDB/PTB Sim

Total Rondonia : 5

ACRE
IId,ef9nço Çordell'Q PFL Sim
Joio Tota PPB Sim
Márcio Blttar PPS Sim
Marcos Afonso PT Não
Nilson MourAo PT Não
Sérgio Barros PSDB PSDB/PTB Sim
ZUa Bezerra PFL Sim

Total Acre: 7

TOCANTINS
AntOnio Jorge PTB PSDB/PTB Sim
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Partido Bloco Voto
TOCANTINS
Darci Coelho PFL Sim
Joao Ribeiro PFL Sim
KátiaAbreu PFL Sim
Osvaldo Reis PMOB PMDB/PST/PTN Sim
Paulo Mourão PSDB PSDB/PTB Sim
Rainel Barbosa PMDB PMDBIPST/PTN Sim

Total TocanUns : 7

MARANHÃO
Antonio Joaquim Araújo PPB Sim
Cesar Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Gasta0 Vieira PMDB PMDBIPST/PTN Sim
José Antonio Almeida PSB PSBIPCDOB Não
Mauro Fecury PFL Sim
Neiva Moreira PDT Sim
NlceLobao PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Pedro Novais PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Roberto Rocha PSDB PSDB/PTB Sim
Sebastlao Madeira PSDB PSDB/PTB Sim
Total Maranhão: 12

cEARÁ
Adolfo Marinho PSDB PSDB/PTB Sim
Almeida de Jesus PL PUPSL Não
Anlbal Gomes PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Antonio Cambraia PSDB PSDB/PTB Sim
Eunlcio Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Inécio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Não
José Linhares PPB Sim
José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PSDB PSDB/PTB Sim
Manoel Salviano PSDB PSDB/PTB Sim
Mauro Benevides PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Moroni Torgan PFL Sim
Nelson Otoch PSDB PSOBIPTB Sim
Pinheiro Landim PMDB PMOBIPST/PTN Sim
Raimundo Gomes de Matos PSOB PSOB/PTB Sim
Rommel Felj6 PSOB PSOB/PTB Sim
Sérgio Novais PSB PSBIPCOOB Não
Ubiratan Aguiar PSOB PSOB/PTB Sim
Vicente Arruda PSDB PSOB/PTB Sim

Total Ceará: 19

PlAuf
Átila Lira PSDB PSDB/PTB Sim
B.Sá PSDB PSDB/PTB Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Gessivaldo Isalas PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
João Henrique PMOB PMOB/PSTIPTN Sim
Paes Landim PFL Sim
Themlstocles Sampaio PMDB PMDB/PST/PTN Sim
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Partido Bloco Voto
PIAU(
Wellington Dias PT Não

Total Piaui: 8

RIO GRANDE DO NORTE
Belinho Rosado PFL Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Laire Rosado PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Múclo Sá PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Ney Lopes PFL Sim

Total RIo Grande do Norte: 5

PARA(BA
Adauto Pereira PFL Sim
Alvaro Gaudencio Neto PFL Sim
Armando AbOlo PMDB PMDBIPST/PTN Sim
AvenzoarArruda PT Não
Carlos Dunga PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Damião Fellclano PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Domiciano Cabral PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Efraim Morais PFL Sim
Marcondes Gadelha PFL Sim
Ricardo Rlque PSDB PSDB/PTB Sim

Total Paraiba: 10

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Sim
Armando Monteiro PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Clementino Coelho PPS Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Não
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Não
Femando Ferro PT Não
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Não
Inocêncio Oliveira PFL Sim
João Colaço PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Joaquim Francisco PFL Sim
Joel De Hollanda PFL Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim
José MClclo Monteiro PFL Sim
Luiz Piauhylino PSDB PSDB/PTB Sim
Marcos de Jesus PSDB PSDBIPTB Sim
Pedro Corrêa PPB Sim
Pedro Eugênio PPS Sim
RIcardo Fiuza PFL Sim
Salatiel Carvalho PMDB PMDB/P$TIPTN Sim
Sérgio Guerra PSDB PSDB/PTB Sim
Severino Cavalcanti PPB Sim

Total Pernambuco: 21

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB PSDB/PTB Sim
Augusto Farias PPB Sim
Helenlldo Ribeiro PSDB PSDBIPTB Sim
João Caldas PL PUPSL Sim
Joaquim Brito PT Não
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Partido Bloco Voto
ALAGOAS
Luiz Dantas PST PMDBIPST/PTN Sim
Regls Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 7

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Sim
Augusto Franco PSDB PSDB/PTB Sim
José Teles PSDB PSDBIPTB Sim
Marcelo Oéda PT Não
Pedro Valadares PSB PSBIPCOOB Não
Sérgio Reis PSOB PSOBIPTB Sim

Total Sergipe: 6

BAHIA
Coriolano Sales PMDB PMOBIPST/PTN Sim
Eujácfo Slmaes PL PUPSL Sim
Félix Mendonça PTB PSDB/PTB Sim
FrancistOnio Pinto PMOB PMDBIPSTIPTN Sim
Geraldo Simões PT Não
Haroldo Lima PedoB PSBIPCDOB Não
Jaime Fernandes PFL Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
Joi!o Almeida PSOB PSDBIPTB Sim
Joi!o Leão PSOB PSDBIPTB Sim
Jonival Lucas Junior PFL Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Rocha PFL Sim
José Ronaldo PFL Sim
Leur lomanto PFL Sim
Luiz Moreira S.Part. Sim
Manoel Castro PFL Sim
Mério Negromonte PSDB PSDBIPTB Sim
Nelson Pellegrlno PT Nl!lo
Paulo Braga PFL Sim
Paulo Magalhães PFL Sim
Reglnaldo Germano PFL Sim
Rofand lavlgne PFL Sim
Saulo Pedrosa PSDB PSDBIPTB Sim
Urslclno Queiroz PFL Sim
Waldir Pires PT Não
Walter Pinheiro PT Não
Yvonilton Gonçalves PPB Sim

Total Bahia: 29

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSOB PSDBIPTB Sim
Aécio Neves PSDB PSDB/PTB Sim
AntOnio do Valle PMOB PMDBIPSTIPTN Sim
Bonifácio de Andrada PSDB PSDB/PTB Sim
Cabo Jítllo PL PUPSL Sim
Carlos Mosconi PSDB PSDBIPTB Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Custódio Mattos PSDB PSDB/PTB Sim
Danllo de Castro PSDB PSDB/PTB Sim
Edmar Moreira PPB Sim
Eduardo Barbosa PSDB PSOBIPTB Sim
Fernando Dlnlz PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Gilmar Machado PT Não
Hélio Costa PMDB PMDBIPST/PTN Não
Herculano Anghlnetti PPB Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Não
Jaime Martins PFL Sim
João Fassarella PT Não
JoAoMagno PT Não
JoséMllltão PSDB PSDB/PTB Sim
Jóllo Delgado PMDB PMDB/PST/PTN Não
Lael Varella PFL Sim
L1ncoln Portela PSL PUPSL Não
Mârcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Lima PMDB PMDBIPSTIPTN Não

Maria do Carmo Lara PT Não
Mário Assad Jemior PFL Sim
Mário de Oliveira PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Narcio Rodrigues PSDB PSDBIPTB Sim
Nllmârio Miranda PT Não
Odelmoleita PPB Sim
Olimplo Pires PDT Sim
Phllemon Rodrigues PL PUPSL Sim
Rafael Guerra PSDB PSDB/PTB Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romel Anlzlo PPB Sim
Romeu Queiroz PSDB PSDBIPTB Sim
Saraiva Felipe PMDB PMDB/PSTIPTN Nao

Sérgio Miranda PCdoB PSBJPCDOB Não
Virglllo Guimarães PT Não

Walfrldo Mares Guia PTB PSDBlPTB Sim

Total Minas Gerais: 41

ESpfRITO SANTO
A1orzjo Santos PSDB PSDBIPTB SIm

Feu Rosa PSDB PSDB/PTB Sim

João Coser PT Nl!lo

José Carlos Elias PTB PSDB/PTB Sim

Magno Malta PTB PSDB/PTB Sim

Marcus VlC8flte PSDB PSDBIPTB Sim

Nllton Baiano PPB Sim

Ricardo Ferraço PSDB PSDBIPTB Sim

RIta Camata PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Total E8pfrfto Santo : 9

RIO DE JANEIRO
A1c1one Athayde PPB Sim

Alexandre Cardoso PSB PSBIPCDOB Não

Alexandre Santos PSDB PSDBIPTB Sim

A1merinda de Carvalho PFL Sim
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t'Bruao tsloco Voto
RIO DE JANEIRO
Arõlde de Oliveira PFL Sim
Ayrton Xerêz PPS Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Nilo
Carlos Santana PT Não
Celso Jacob POT Sim
Coronel Garcia PSOB PSOB/PTB Sim
Olno Fernandes PSOB PSOB/PTB Sim
EberSilva POT Não
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gonçalves PTB PSOBIPTB Sim
lédio Rosa PMOB PMOBIPST/PTN Sim
Jair Bolsonaro PPB Abstenção
Jandlra Feghali PCdoB PSBIPCOOB Não
João Mendes PMOB PMOBIPSTIPTN Sim
João Sampaio POT Não
Jorge Bittar PT Não
Jorge Wilson PMOB PMOBIPSTIPTN Sim
José Carlos Coutinho PFL Sim
Laura Camelro PFL Sim
Luis Eduardo POT Sim
Luiz Sérgio PT Não
Mattos Nascimento PST PMOB/PST/PTN Sim
Milton Temer PT Não
Miriam Reid POT Não
Miro Teixeira POT Sim
Pastor Valdecl Paiva PSL PLlPSL Não
Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Não
Paulo de Almeida PPB Sim
Paulo Felj6 PSOB PSOB/PTB Sim
Roberto Jefferson PTB PSOBIPTB Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSOB PSOBIPTB Sim
Simão Sessim PPB Sim
Vivaldo Barbosa POT Não
Wanderley Martins POT Sim

Total Rio de Janeiro: 38

SAOPAULO
Alberto Goldman PSOB PSDBIPTB Sim
Alberto Mourão PMOB PMOB/PST/PTN Sim
A1oizlo Mercadante PT Não
André Benassl PSOB PSOBIPTB Sim
Angela Guadagnin PT Não
Antonio Carlos Pannunzjo PSOB PSOB/PTB Sim
Antonio Kandir PSOB PSOB/PTB Sim
Antonio Palocci PT Não
Arlindo Chinaglia PT Não
Arnaldo Faria de Sá PPB Não
Arnaldo Madeira PSOB PSOB/PTB Sim
Bispo Wanderval PL PUPSL Não
Celso Giglio PTB PSDB/PTB Sim
Celso Russomanno PPB Sim
Clovis Volpl PSOB PSOB/PTB Sim
Coraucl Sobrinho PFL Sim
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Partido Bloco Voto
SAOPAULO
Cunha Bueno PPB Não
De Velasco PSL PUPSL Não
Delfim Netto PPB Sim
Dr. Evilâsio PSB PSBIPCDOB Não
Dr. Hélio PDT Sim
Duillo Pisaneschl PTB PSDB/PTB Sim
Edinho Araújo PPS Sim
Eduardo Jorge PT Não
Emerson Kapaz PPS Sim
Fernando Zuppo PDT Sim
Gilberto Kassab PFL Sim
Iara Bernardi PT Não
Jair Meneguelll PT Não
João Herrmann Neto PPS Sim
João Paulo PT Não
Jorge Tadeu Mudalen PMDB PMDB/PST/PTN Sim
José de Abreu PTN PMDB/PST/PTN Sim
José Dirceu PT Não
José Genolno PT Não
José Indio PMDB PMDB/PST/PTN Sim
José Machado PT Não
José Roberto Batochio PDT Não
Julio Semeghini PSDB PSDB/PTB Sim
Lamartine Posella PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Luiz Antonio Fleury PTB PSDB/PTB Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Não
Maluly Netto PFL Sim
Marcelo Barbieri PMDB PMDB/PSTIPTN Não
Marcos Clntra PL PLlPSL Não
Medeiros PFL Sim
Michel Temer PMDB PMDB/PST/PTN Art. 17
Milton Monti PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nelo Rodolfo PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Neuton Lima PFL Sim
Paulo Kobayashl PSDB PSDB/PTB Sim
Professor Luizinho PT Não
Ricardo Berzolni PT Não
Ricardo Izar PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
Rubens Furlan PPS Sim
Salvador 21mbaldi PSDB PSDB/PTB Sim
Sampaio D6ria PSDB PSDBIPTB Sim
Silvio Torres PSDB PSDB/PTB Sim
Teima de Souza PT Não
Vadão Gomes PPB Sim
Valdemar Costa Neto PL PLlPSL Não
Wagner Salustlano PPB Sim
Xico Grazlano PSDB PSDB/PTB Sim
Zulaiê Cobra PSDB PSDB/PTB Sim

Total São Paulo: 65

MATO GROSSO
Celclta Pinheiro PFL Sim



25320 Quinta-feira 18 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2000

Partido Bloco Voto
MATO GROSSO
Llno Rossi PSDB PSDBIPTB Sim
Osvaldo Sobrinho PTB PSDB/PTB Sim
RIcarte de Freitas PSDB PSDBIPTB Sim
Tetê Bezerra PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
Wilson Santos PMDB PMDBIPST/PTN Sim

Total Mato Groao: 6

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Não
Alberto Fraga PMDB PMDBIPSTIPTN Sim
Geraldo Magala PT Não
Jorge Pinheiro PMOB PMDB/PST/PTN Sim
Maria Abadia PSDB PSDBlPTB Sim
Paulo Octévio PFL Sim
Pedro Celso PT Não

Total Distrito Federal: 7

GOIÁS
Barbosa Neto PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Euler Morais PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Geovan Freitas PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Jovalr Arantes PSOB PSDBlPTB Sim
Juqulnha PSDB PSDB/PTB Sim
Lidia Quinan PSDB PSDB/PTB Sim
Luiz Blttencourt PMOB PMDBIPSTIPTN Não
Norberto Teixeira PMDB PMOBIPSTIPTN Sim
Pedro Chaves PMDB PMDBIPSTIPTN Sim
Pedro Wilson PT Não
Roberto Balestra PPB Sim
Ronaldo Calado PFL Sim
Vilmar Rocha PFL Sim

Total Gol. : 13

MATO GROSSO DO SUL
Ben·Hur Ferreira PT Nlo
Joio Grandlo PT Não
Marçal Filho PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
Marlsa Serrano PSOB PSOB/PTB Sim
NelsonTrad PTB PSDB/PTB Sim
Waldemlr Moka PMDB PMDBlPSTIPTN SIm

Total Mato Grosso do SUl : 6

PARANÁ
Abelardo Luplon PFL Sim
Affonso Camargo PFL Sim
Airton Roveda PSDB PSDBIPTB Sim
Alex Canzlanl PSOB PSOBIPTB Sim
Chico da Princesa PSDB PSOBIPTB Sim
Dlceu Sperafico PPB Sim
Or. Roslnha PT Não
Gustavo Fruet PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Irls SlmOes PTB PSOB/PTB Sim
José Carlos Martinez PTB PSDB/PTB Sim
Luciano Plzzatto PFL Sim
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Partido Bloco Voto
PARANÁ
Luiz Carlo8 Hauly PSOB PSOB/PTS Sim
Márcio Matos PT NIo
Max Rosenmann PSOS PSOBIPTS Sim
Moacir MlcheleUo PMOB PMOBIPST/PTN Sim
Nelson Meurer PPB SIm
OdRio Balblnotll PSOB PSOB/PT8 SIm
Oliveira Filho PSOS PSOBIPTB SIm
Osmar 8erragllo PMOB PMOBlPSTIPTN Sim
Padre Roque PT Nlo
Rafael Grec:a PFL Sim
Renato Silva PSOB PSDBlPTB Sim
Ricardo Barros PPB Sim
Rubens Bueno PPS SIm
Santos Filho PFL Sim
Werner Wanderar PFL Sim

Tolal P.....,: 28

SANTA CATARINA
AntCnJo Carlos Konder Reis PFL Sim
Carlito Merss PT Nilo
EdlnhoBez PMOB PMDBlPST/PTN Sim
Edison Andrlno PMDB PMOBlPSTIPTN SIm
Fernando Coruja POT Nlo
Gervâ810 Silva PFL Sim
Hugo Blehl PPB SIm
JoaoMatos PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
Luci Cholnackl PT Não
Pedro Blttencourt PFL Sim
Raimundo Colombo PFL Sim
Renato VIanna PMOB PMOBlPSTIPTN Sim
8eraflm Venzon POT Sim
Vicente Caropreso PSDB PSDBIPT8 Sim

TotIl S.na CRl'lna : 14

RIO GRANDE DO SUL
Airton Olpp POT Sim
Alceu Collares POT Nlo
Augusto Nardea PPB SIm
CaloRlela PTB PSOB1PT8 NAo
Oarelalo Perondl PMDB PMDBIPSTIPTN Sim
Esth8l' Grossl PT NIo
Fernando Marronl PT NAo
Fetter Júnior PPB Nilo
Henrique Fontana PT Nilo
JClllo Redecker PPB Sim
Luis carlos Helnze PPB Sim
Luiz MaInardi PT Nio
Marcos Rollm PT Nlo
Mendes Ribeiro Filho PMOB PMDBIPSTIPTN Sim
Nelson Proença PMOB PMDBIPSTIPTN Sim
Osvaldo Blolchl PMOB PMDBIPSTIPTN Sim
Paulo Paim PT NAo
Synval GuazzelJl PMDB PMDBIPSTIPTN Sim
Waldomiro FIoravante PT Nilo

TotIl RIo Grande do Sul: 19
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden-
prejudicado o Requerimento de Destaque da banca- te, peço a palavra pela ordem.
da do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB, também para o O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex<!
art. 12 do Substitutivo. a palavra.

O SR. MUSSA DEMES - Sr. Presidente, peço a O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
palavra pela ordem. revisão do orador.) - Sr. Presidente, só para dizer que

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex<! não vamos encaminhar, mas estamos aqui.
a palavra. O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a

O SR. MUSSA DEMES (PFL - PI. Sem revisão palavra pela ordem.
do orador.) - Sr. Presidente, mais uma vez, não con- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª
segui votar. Tentei, pelo menos, vinte vezes e não a palavra.
consegui fazê-lo. Meu voto é acompanhando a Lide- O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
rança do partido. são do orador.) - Se não vai haver encaminhamento,

O SR. OSMÂNIO PEREIRA (Bloco/PMDB - Sr. Presidente, vamos à votação.
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estava O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a
votando no momento do encerramento. Acompanho o palavra o Deputado José Antonio Almeida para enca-
meu partido. minhar a matéria.

O SR. JOÃO CASTELO (Bloco/PSDB - MA. O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tentei várias MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e
vezes votar no painel, mas não consegui. Voto com o Srs. Deputados, mais uma vez, queremos demonstrar
meu partido. que esse projeto, especialmente no artigo que está

O SR. WELINTON FAGUNDES (Bloco/PSDB - sendo objeto de destaque, contém graves inconstitu-
MT. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, da mesma cionalidades.
forma, quero justificaro meu voto: acompanho o partido. O art. 22 do projeto estabelece vários tipos penais

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB - que não são definidos, estão em aberto, Sr. Presidente.
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não con- São tipos penais que serão posteriormente completa-
segui votar. Tentei por vinte vezes e não consegui. dos, por meio de lei ou, como sugere o Deputado Ibra-

O SR.INALDO LEITÃO (Bloco/PSDB - PB. Sem him Abi-Ackel quando aqui se manifestou, pelo juiz.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, também não con- Por exemplo, temos aqui o crime de ordenar a
segui votar. Voto de acordo com a orientação do PSDB. autorizar a operação de crédito quando o montante

O SR. JOÃO MAGALHÃES (Bloco/PMDB _ da,dívida cons?lidada ultrapassar o limite máximo au-
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu tonzado em lei.
voto é de acordo com a orientação da bancada. E é de se perguntar, Sr. Presidente: em que lei?

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Sem Não há indicação de lei que :stabeleç~ .0 limite máxi-
revisão do orador.) - Sr. Presidente votei de acordo mo. Portanto, outra norma nao penal Ira completar o
com a bancada doPDT.' tipo da norma penal, o que é inconcebível, segundo

O SR PRESIDENTE (M' h I Ti ) _ S b dispõe a Constituição.• IC e emer o re a H ' d" , f I "O d
mesa destaque de bancada do PT. a o~tro~ IS~O~ltIVOS, como o que a a: r e-

N t d § 22 d rt 161 d R' t nar e autonzar Inscnçao de Restos a Pagar que exce-
os ermos o _o a . o eglmen o da ao limite preestabelecido em lei". E é de se pergun-

Intern~, requer-se
o

a votaça~ e~ separado para su- tar novamente: em que lei, Sr. Presidente? E, da mes-
pressa~ do art. 2- do SubstitutiVO adotado na CCJR ma maneira, deixar de ordenar, de autorizar, de pro-
ao PL n- 621/99. mover o cancelamento do montante de Restos a Pa-

Sala das Sessões, maio de 2000. - Deputado gar em valor superior ao permitido em lei.
Walter Pinheiro, Vice-Lfder do PT. Portanto, Sr. Presidente, são normas penais, tipos

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para en- penais estabelecidos que não estão completos, não es-
caminhar, concedo a palavra ao Deputado Walter Pi- tão totalmente previstos nessa norma penal; estão sujei-
nheiro. (Pausa.) Ausente. tos à complementação de outra norma não penal e pos-

Concedo a palavra ao Deputado José Antonio terior a essa norma. Isso viola claramente o princípio
Almeida, que está inscrito para en ;aminhar a matéria. constitucional e, mais do que isso, o princípio milenar que
(Pausa.) trata da necessidade de lei penal prévia: não haverá cri-



"CAPíTULO IV
Dos Crimes Contra as Finanças Públicas"

"Contratação de Operação de Crédito.
Art. 359-A. Ordenar, autorizar ou reali

zar operação de crédito, interno ou externo,
sem prévia autorização legislativa:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 2 (dois)
anos.

Parágrafo único. Incide na mesma
pena quem ordena, autoriza ou realiza ope
ração de crédito, interno ou externo:

I - com inobservância de limite, condi
ção ou montante estabelecido em lei ou em
resolução do Senado Federal;

11 - quando o montante da divida con
solidada ultrapassa o limite máximo autori
zado por lei." (NR)

"Inscrição de despesas não empenha
das em restos a pagar.

Art. 359-B. Ordenar ou autorizar a ins
crição, em restos a pagar, de despesa que
não tenha sido previamente empenhada ou
que exceda limite estabelecido em lei.

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a
2 (dois) anos." (NR)

"Assunção de obrigação no último ano
do mandato ou legislatura.

Art. 359-C Ordenar ou autorizar a as
sunção de obrigação, nos dois últimos qua
drimestres do último ano do mandato ou le
gislatura, cuja despesa não possa ser paga
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me sem lei anterior que o defina; não haverá pena no mesmo exercício financeiro ou, caso res-
sem prévia cominação legal. É o que estabelece o in- te parcela a ser paga no exercício seguinte,
ciso XXXIX do art. 5º da Constituição Federal. que não tenha contrapartida suficiente de

Sr. Presidente, como essa regra permite que ou- disponibilidade de caixa.
tra lei posterior complemente o tipo penal, parece-nos Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (qua-
claro ser isso inconstitucional. tro) anos." (NR)

Por essa razão, votamos a favor do destaque "Ordenação de despesa não autorizada.
para supressão do art. 22• Art. 359-0. Ordenar despesa não auto-

A SRA. ANA CATARINA - Sr. Presidente, peço rizada por lei.
a palavra pela ordem. Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (qua-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex'! tro) anos." (NR)
a palavra. "Prestação de garantia graciosa

A SRA. ANA CATARINA (Bloco/PMDB _ RN. Art. 359-E. Prestar garantia em opera-
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação ção de crédito sem que tenha sido constituída
anterior, votei "sim contragarantia em valor igualou superior ao

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Vou sub- valor da garantia prestada, na forma da lei.
meter a votos o seguinte dispositivo destacado: Pena - detenção, de 3 (três ) meses a

1 (um) ano.1I (NR)
"Art. 2º O Titulo XI do Decreto-lei nº 2.848, de "Não cancelamento de restos a pagar.

1940, passa a vigorar acrescido do seguinte cap[tulo Art. 359-F. Deixar de ordenar, de auto-
e artigos: rizar ou de promover o cancelamento do

montante de restos a pagar inscrito em va·
lor superior ao permitido em lei.

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a
2 (dois) anos." (NR)

"Aumento de despesa total com pesso
al no último ano do mandato ou legislatura.

- Art. 359-G. Ordenar, autorizar ou execu
tar ato que acarrete aumento de despesa total
com pessoal, nos cento e oitenta dias anterio
res ao final do mandato ou da legislatura.

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (qua
tro) anos. 1I (NR)

"Oferta pública ou colocação de títulos
no mercado.

Art. 359-H. Ordenar, autorizar ou pro
mover a oferta pública ou colocação no mer
cado financeiro de titulos da dívida pública
sem que tenham sido criados por lei ou sem
que estejam registrados em sistema centra
lizado de liquidação e de custódia.

Pena - reclusão, de 1 (um) li 4 (qua
tro) anos." (NR)."

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem
quiser manter o artigo vota "sim"; quem quiser supri
mi-lo vota "não".

Como votam os Srs. Líderes?
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".
O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par
lamentar PSDB/PTB vota "sim".
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O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- Sala das Sessões, .- Deputado Aluízio Mer-
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "sim". cadante, Líder do PT.

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ. Sem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou sub-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL vota "não". meter a votos a

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem Emenda de Plenário n!! 13 destacada
revisão ~o orador.) -: ~r."Presidente, o Partido da Nos termos regimentais, i~~lua-se onde couber
Frente Lrberal- PFL, sIm. no Substitutivo adotado pela CCJR ao PL 621/99 a

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PFL, "sim". seguinte disposição: '
O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presi- Art. Em caso de situação de excepcionalidade

dente, peço a palavra pela ordem. determinada pelo interesse público que determine o
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!! descumprimento do disposto na Lei Complementar n!!

a palavra. 101, de 4 de maio de 2000, na Lei n!! 8.429, de 1993,
O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB - no Decreto-Lei no 2.848, de 1940, e no Decreto-Lei n!!

MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco 201, de 1967, havendo a prévia aprovação pelo elei-
Parlamentar PSB/PCdoB, "não". torado da respectiva circunscrição, em plebiscito es-

OSR.PRESIDENTE(MicheITemer)-OPSB "nãd'. pecialmente convocado para este fim, fica extinta a
O SR. OSMAR SERRAGLlO _ Sr. Presidente, punibilidade do age~te público responsável pela práti-

peço a palavra pela ordem. ca dos atos de gestao.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem V. Ex!! O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem

a palavra. . quiser aprovar a ell1enda vota "sim"; quem quiser de-
O SR. OSMAR SERRAGLIO (Bloco/PMDB _ saprová-Ia, reprová-Ia, vota "n~o".

PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
Parlamentar PMDB/PST/PTN, "sim". votam os Srs. Líderes?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ O Bloco O ~~. JUTAHY JUNIO~ (Bloco/PSDB - BA.
Parlamentar PMOB/PST/PTN, "sim". Sem revlsao do orador.) - "Nao", Sr. Presidente. O

Como vota o PPB? (Pausa.) O PPB, "sim". Bloco Parlamenta~ PSDB/PTB, "não".
Como vota o PT? (Pausa.) O PT, "não". . _O SR. INOCENCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
Como vota o PPS? revlsao do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota "não".

O SR. AYRTON XERÊZ {PPS _ RJ. Sem revisão ,,0_S~. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PFL
do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim". vota nao.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Vota "sim". Como vota o Bloco Parlamentar PSOB/PTB?
Como vota o POT? O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA.
O SR. POMPEO DE MATTOS (POT _ RS. Sem Sem revisão do orado~;) :- ~r. Presidente, o Bloco Par-

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o POT libera. O lamentar PSOBIPTB, nao.
POT libera a bancada. OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Libera a Como vota o PV?
bancada. O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Quem revisão do orador.) - O PV vota "sim", Sr. Presi-
quiser manter o dispositivo permaneça como se acha; dente.
quem quiser suprimi-lo levante o braço. (Pausa.) O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota

Mantido o dispositivo. "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a

mesa palavra pela ordem.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
(Bancada do PT) a palavra.

Senhor Presidente, O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
Requeremos, nos termos do artigo 161, I, e § 22, são do orador.) - Sr. Presidente, PPB, "não".

destaque para votação da emenda ri!! 13, apresentada O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPB,
em Plenário ao Projeto de Lei n!! 621-B, de 1999. "não".



"sim".

"não".
Como vota o PV?
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, P\l, "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PV,

"sim".
Como vota o PPS?
O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS encami
nha "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPS,

§ 1º A petição inicial desse processo
terá de ser informada por procuração que
contenha, no mínimo, 1% (um por cento) de
assinaturas dos votantes do Município ou,
se o caso, do Estado.

§ 2º Toda condenação daí resultante terá que
definir, obrigatoriamente, a devolução, se o caso,
dos recursos públicos desviados, a demissão dos ir
regularmente nomeados e a inelegibilidade dos
réus."

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem
quiser aprovar a emenda vota "sim"; quem quiser re·
jeitá-Ia vota "não".

Como votam os Srs. Uderes?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal vota "não". O PFL, "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PFL
vota "não".

Como vota o Bloco Parlamentar PSBIPCdoB?

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
- MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB vota "sim",

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Bloco
Parlamentar PSBIPCdoB vota "sim."

Como vota o PPB?
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, PPB, "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPB,

EMENDA DE PLENÁRIO Nº 12, DESTACADA:

Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo
no Substitutivo da CCJR.

"Art. ... Comprovada, pelo Tribunal de Contas
da União, pelo Tribunal de Contas do Estado e, onde
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O SR. OSMAR SERRAGLlO - Sr. Presidente, houver, pelo Tribunal de Contas dos Municípios, a
peço a palavra pela ordem. inobservância, da parte do Governador e ou do Pre-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem feito, das disposições legais que exigem respeito
aos gastos públicos, ao nível de endividamento do

V. ExA a palavra. Estado elou Município, e aos gastos com pessoal, o
O SR. OSMAR SERRAGLIO (Bloco/PMDB - cidadão poderá, junto ao Ministério Público, dar iní-

PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- cio a ação criminal que condene o prefeito e ou o go-
co Parlamentar PMDB/PST/PTN vota "não". dverna or...

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
- MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Blo
co Parlamentar PMOB/PST/PTN, "não". O Bloco
Parlamentar RSB/PCdoB, "sim".

Como vota o PT?
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, PT, "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PT,

"sim".
Como vota o POT?
O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - AS. Sem

revisão do orador.) - O POT vota "sim", Sr. Presiden
te.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O POT
vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem
quiser aprovar a emenda permaneça como se acha.
(Pausa.)

Rejeitada.
O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA

a palavra.
O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSOB - BA.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na primeira
votação, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri
mento de destaque da bancada do PPS.

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161 § 2º Oesta

que para votação em separado da Emenda nº 12 (PL
nº 621/99). - Deputado Regis Cavalcante, Vi
ce-Uder do PPS.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou sub
meter a votos a
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PT,
"sim"

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT,
"sim".

Bloco Parlamentar sito de estabelecer claramente a punibilidade pelo
não envio desse relatório também ao Legislativo, nos
três níveis de governo.

Sala das Sessões, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Nelson Otoch, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação a Emenda de Redação. Como votam os Srs.
Líderes?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, essa é importan
te. PFL, "sim".

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".
PT, "sim"

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - PT, "sim".
Como vota o PPB?
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, PPB, "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - PPB,

"sim".

o

Como vota o POT?

O SR. FERNANDO CORUJA (POT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, POT, "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O POT,
"sim".

Como vota
PMOB/PSTIPTN?

A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMOB - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PMOB/PST/PTN, "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Blo
co Parlamentar PMOB/PST/PTN, "sim".

Como vota o PT?

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação a emenda.

Quem quiser aprová-Ia permaneça como se
acha. (Pausa.)

Rejeitada.

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/PMOB - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei com a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa a seguinte emenda:

Emenda de Redação n9 1

Oê-se ao inciso I do art.5º do Substitutivo (...) a
seguinte redação:

Art. 5º .
I - Oeixar de divulgar ou de enviar ao Poder Le

gislativo e ao Tribunal de Contas o relatório de gestão
fiscal, nos prazos e condições estabelecidas em lei;

Justificação

Apesar do fato de o Tribunal de Contas ser defi
nido como órgão auxiliar do Poder Legislativo, confor
me o que dispõe o art. 71 da Constituição Federal, é
importante a referência específica, no que concerne a
necessidade de divulgação e envio do relatório de
gestão fiscal a este Poder, no amparo e com o propó-

Como vota o Bloco Parlamentar
PMOB/PST/PTN?

O SR. OSMAR SERRAGLIO (Bloco/PMOB 
PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PMOB/PST/PTN, "sim".

O SR. FERNANDO CORUJA (POT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, POT, "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - POT,
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem
estiver de acordo permaneça como se encontra.
(Pausa.)

Aprovada.
O SR. JORGE ALBERTO - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. JORGE ALBERTO (Bloco/PMOB - SE.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com a orientação do partido,
o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (MichelTemer) - Há sobre
a mesa e vou submeter a votos a seguinte

Redação Final:

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Nl! 621-C, DE 1999

Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 - Código Penal, a
Lei nll 1.079, de 10 de abril de 1950, e o



'TíTULO XI
Dos Crimes Contra a Administração Pública

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 339 do Decreto-lei nº 2.848, de 7

de dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Denunciação Caluniosa
Art. 339. Dar causa à instauração de

investigação policial, de processo judicial,
instauração de investigação administrativa,
inquérito civil ou ação de improbidade admi
nistrativa contra alguém, imputando-lhe cri
me de que o sabe inocente:

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e
multa.

§ 1º A pena é aumentada de sexta
parte, se o agente se serve de anonimato
ou de nome suposto.

§ 2º A pena é diminuída de metade, se
a imputação é de prática de contraven
ção."(NR)

Art. 2º O Título XI do Decreto-lei nº 2.848, de
7 de dezembro de 1940, passa a vigorar acrescido
do seguinte capítulo e artigos:

CAPíTULO IV
Dos Crimes Contra as Finanças Públicas

Contratação de operação de crédito

Art. 359-A. Ordenar, autorizar ou reali
zar operação de crédito, interno ou externo,
sem prévia autorização legislativa:

Pena - reclusão, de um a dois anos.
Parágrafo único. Incide na mesma

pena quem ordena, autoriza ou realiza ope
ração de crédito, interno ou externo:

I - com inobservância de limite, condi
ção ou montante estabelecido em lei ou em
resolução do Senado Federal;

11 - quando o montante da dívida con
solidada ultrapassa o limite máximo autori
zado por léi.

Inscrição de despesas não empenha
das em restos a pagar

Art. 359-B. Ordenar ou autorizar a ins
crição em restos a pagar, de despesa que
não tenha sido previamente empenhada ou
que exceda limite estabelecido em lei:
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Decreto lei nº 201, de 27 de fevereiro de Pena - detenção, de seis meses a
1967. dois anos.

Assunção de obrigação no último ano
do mandato ou legislatura

Art. 359-C. Ordenar ou autorizar a as
sunção de obrigação, nos dois últimos qua
drimestres do último ano do mandato ou le
gislatura, cuja despesa não possa ser paga
no mesmo exercício financeiro ou, caso res
te parcela a ser paga no exercício seguinte,
que não tenha contrapartida suficiente de
disponibilidade de caixa:

Pena - reclusão, de unTa quatro anos.
Ordenação de despesa não autorizada
Art. 359-D. Ordenar despesa não auto-

rizada por lei:
Pena - reclusão, de um a quatro anos.
Prestação de garantia graciosa
Art. 359-E. Prestar garantia em opera

ção de crédito sem que tenha sido constituí
da contragarantia em valor igualou superior
ao valor da garantia prestada, na forma da
lei:

Pena - detenção, de três meses a um
ano.

Não cancelamento de restos a pagar
Art. 359-F. Deixar de ordenar, de auto

rizar ou de promover o cancelamento do
montante de restos a pagar inscrito em valor
superior ao permitido em lei:

Pena - detenção, de seis meses a
dois anos.

Aumento de despesa total com pesso
al no último ano do mandato ou legislatura

Art. 359-G. Ordenar, autorizar ou exe
cutar ato que acarrete aumento de despesa
total com pessoal, nos cento e oitenta dias
anteriores ao final do mandato ou da legisla
tura:

Pena - reclusão, de um a quatro anos.
Oferta pública ou colocação de títulos

no mercado
Art. 359-H. Ordenar, autorizar ou pro

mover a oferta pública ou a colocação no
mercado financeiro de títulos da dívida pú
blica sem que tenham sido criados por lei ou
sem que estejam registrados em sistema
centralizado de liquidação e de custódia:

Pena - reclusão de um a quatro
anos."(NR)."

Art. 3º A lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
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"Art. 10 .

5 - deixar de ordenar a redução do
montante da dívida consolidada, nos prazos
estabelecidos em lei, quando o montante ul
trapassar o valor resultante da aplicação do
limite máximo fixado pelo Senado Federal;

6 - ordenar ou autorizar a abertura de
crédito em desacordo com os limites esta
belecidos pelo Senado Federal, sem funda
mento na lei orçamentária ou na de crédito
adicional ou com inobservância de prescri-
ção legal; - -

7 - deixar de promover ou de ordenar
na forma da lei, o cancelamento, a amortiza
ção ou a constituição de reserva para anular
os efeitos de operação de crédito realizada
com inobservância de limite, condição ou
montante estabelecido em lei;

8 - deixar de promover ou de ordenar
a liquidação integral de operação de crédito
por antecipação de receita orçamentária, in
clusive os respectivos juros e demais encar
gos, até o encerramento do exercício finan
ceiro;

9 - ordenar ou autorizar, em desacor
do com a -lei, a realização de operação de
crédito com qualquer um dos demais entes
da Federação, inclusive suas entidades da
administração indireta, ainda que na forma
de novação, refinanciamento ou posterga
ção de dívida contraída anteriormente;

10 -.captar recursos a título de anteci
pação de receita de tributo ou contribuição
cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido;

11 - ordenar ou autorizar a destinação
de recursos provenientes da emissão de tí
tulos para finalidade diversa da prevista na
lei que a autorizou;

12 - realizar ou receber transferência
voluntária em desacordo com limite ou' con
dição estabelecida em lei." (NR)

"Art. 39A. Constituem, também, crimes
de responsabilidade do Presidente do Su
premo Tribunal Féderal ou de seu substituto
quando no exercício da Presidência, as con
dutas previstas no art. 10 desta Lei, quando
por eles ordenadas ou praticadas. I

Parágrafo único. O disposto neste arti
go aplica-se aos Presidentes, e respectivos
substitutos quando no exercício da Presi
dência, dos Tribunais Superiores, dos Tribu-

nais de Contas, dos Tribunais Regionais Fe
derais, do Trabalho e Eleitorais, dos Tribu
nais de Justiça e de Alçada dos Estados e
do Distrito Federal, e aos Juízes Diretores
de Foro ou função equivalente no primeiro
grau de jurisdição."

"Art. 40A. Constituem, também, crimes
de responsabilidade do Procurador-~eralda
República, ou de seu substituto quando no
exercício da chefia do Ministério Público da
União as condutas previstas no art. 12 des-, .
ta Lei, quando por eles ordenadas ou pratI-
cadas.

Parágrafo único. O disposto neste arti
go aplica-se:

I - ao Advo~do-Geral da União;
11 - aos Procuradores-Gerais do Tra

balho Eleitoral e Militar, aos Procurado-, .
res-Gerais de Justiça dos Estados e do DIS-
trito Federal, aos Procuradores-Gerais dos
Estados e do Distrito Federal, e aos mem
bros do Ministério Público da União e dos
Estados, da Advocacia-Geral da União, das
Procuradorias dos Estados e do Distrito Fe·
deral, quando no exercício de função de
chefia das unidades regionais ou locais das
respectivas instituições."--

"Art. 41A. Respeitada a prerrogativa de
foro que assiste às autoridades a que se re
ferem o parágrafo único do art. 39A e o inci
so 11 do parágrafo único do art. 40A, as
ações penais contra elas ajuizadas pela prá
tica dos crimes de responsabilidade previs
tos no art. 10 desta Lei serão processadas e
julgadas de acordo com o rito instituído pela
Lei n2 8.036, de 28 de maio de 1990, permi
tido, a todo cidadão, o oferecimento da de
núncia."

Art. 4º O art. 12 do Decreto-Lei nº 201, de 27
de fevereiro de 1967, passa a vigorar com a seguin
te redação:

"Art. 1º .

XVI - deixar de ordenar a redução do
montante da dívida consolidada, nos prazos
estabelecidos em lei, quando o montante ul
trapassar o valor resultante da aplicação do
limite máximo fixado pelo Senado Federal;

XVII - ordenar ou autorizar á abertura
de crédito em desacordo com os limites es
tabelecidos pelo Senado Federal, sem fun
damento na lei orçamentária ou na de crédi·



Art.6º Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala das Sessões, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Jair Bolsonaro, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aqueles
que forem pela aprovação permaneçam como se
acham. (Pausa.)

Aprovada.
A matéria vai ao Senado Federal.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ExI a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, faço um apelo aos Srs. Parlamentares presentes
em plenário para que aqui permaneçam. Peço tam
bém àqueles que estão nas diferentes dependênci
as da Casa_que venham ao plenário, pois iremos vo
tar agora, em segundo turno, a PEC que trata da
prescrição das causas trabalhistas no campo, vota
da em dois turnos no Senado Federal e em um tur
no nesta Casa, tendo obtido aqui 376 votos.

Portanto, é importantíssimo que possamos con
cluir essa votação nesta noite. E fazemos este apelo
em nome do Partido da Frente Liberal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Consulto

os Srs. Líderes e o Plenário se concordam com que
eu retire da pauta o Item 2, Projeto de Lei nº 189-A/91.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª
a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sim, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sim.
De igual maneira, o Projeto de Lei nSl 5.993-A,

de 1990, e o Projeto de Lei Complementar nll 9-A, de
1999, para passar ao item 5, que é a Proposta de
Emenda à Constituição nº 7-0, de 1999.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex" a palavra.
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to adicional ou com inobservância de pres- § 22 A infração a que se refere este artigo será
crição legal; processada e julgada pelo Tribunal de Contas a que

XVIII - deixar de promover ou de orde- competir a fiscalização contábil, financeira e orça-
nar, na forma da lei, o cancelamento, a mentária da pessoa jurídica de direito público envolvi-
amortização ou a constituição de reserva da.
para anular os efeitos de operação de crédi
to realizada com inobservância de limite,
condição ou montante estabelecido em lei;

XIX - deixar de promover ou de orde
nar a liquidação integral de operação de
crédito por antecipação de receita orçamen
tária, inclusive os respectivos juros e demais
encargos, até o encerramento do exercício
financeiro;

XX - ordenar ou autorizar, em desa-
cordo com a lei, a realização de operação
de crédito com qualquer um dos demais en
tes da Federação, inclusive suas entidades
da administração indireta, ainda qlJe na for
ma de novação, refinanciamento ou poster
gação de dívida contraída anteriormente;

XXI- captar recursos a título de ante
cipação de receita de tributo ou contribuição
cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido;

XXII - ordenar ou autorizar a destina
ção de recursos provenientes da emissão
de títulos para finalidade diversa da prevista
na lei que a autorizou;

XXI1I - realizar ou receber transferên
cia voluntária em desacordo com limite ou
condição estabelecida em lei.

...................................................."(NR)
Art. 5º Constitui infração administrativa contra

as leis de finanças públicas:
I - deixar de divulgar ou de enviar ao Poder le

gislativo e ao Tribunal de Contas o relatório fiscal, nos
prazos e condições estabelecidos em lei;

1\ - propor lei de diretrizes orçamentárias anual
que não contenha as metas fiscais na forma da lei',

111- deixar de expedir ato determinanGlo limita
ção de empenho e movimentação financeira, nos ca
sos e condições estabelecidos em lei;

IV - deixar de ordenar ou de promover, na forma
e nos prazos da lei, a execução de medida para a re

, dução do montante da despesa total com pessoal que
houver excedido a repartição por Poder do limite má
ximo.

§ 1º A infração prevista neste artigo é punida
com multa de trinta por cento dos vencimentos anuais
do agente que lhe der causa, sendo o pagamento da
multa de sua responsabilidade pessoal.
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O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. sete anos, o que não' é nenhum absurdo ou crime. Já

Sem revisão do orador.) - Sim, Sr. Presidente. foi debatido no primeiro tumo, mas poderíamos conti-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não nuar ~isc~~indo no ~egundo outras possibilidade~.

havendo objeção, estão retirados. Nada Justifica que nao se busquem outras alternatl-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) vas, um acordo de outrb projeto que venha se somar

a este, e assim por diante.
- 5 - Por isso, deixamos claro que tentaremos adiar

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO esta discussão. Para isso, pedimos aos Srs. Depu-
N27-D DE 1999 tados que votem conosco. Vamos verificar o pedido

(Do Sen~do Federal) de adiamento desta discussão.

Discussão, em segundo turno, da Era isso, Sr. Presidente.
Proposta de Emenda à Constituição ni O SR. AYRTON XERÊZ - Sr. Presidente, peço a
7-C, de 1999, que dá nova redação ao in- palavra pela ordem.
ciso XXIX do art. 72e revoga o art. 233 da O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
Constituição Federal. a palavra.

O SR. ELlSEU RESENDE - Sr. Presidente, O SR. AYRTON XERÊZ (PPS - RJ. Sem revisão
peço a palavra pela ordem. do orador.) - Sr. Presidente, o PPS não vê motivos

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem para que essa matéria não seja votada. O partido está
V. Ex!! a palavra. aqui e quer votar a favor da decisão desses prazos

O SR. ELlSEU RESENDE (PFL _ MG. Sem prescricionais do trabalhador rural.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado EU- O PPS quer votar.
seu Resende, na votação anterior, votou de acordo O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota-
com a orientação do partido. ção o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a Quem estiver de acordo permaneça como se
mesa, requerimento com o seguinte teor: acha. (Pausa.)

Senhor Presidente, Rejeitado.
Requeremos a Vossa Excelência,nos termos re- O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente peço a

gimentais, a retirada da PEC n2 7/99, constante da palavra pela ordem. '
pauta da presente s:ssão. . O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!

Sala das Sessoes', 17 de maio de 2000. - Depu- a palavra
tado Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT. . -' .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Em vota- _ O SR. ODELMO L~AO (PPB - MG. S:~ r;vl-
- . t C t S L'd? sao do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota nao.çao o requenmen o. orno vo am os rs. leres. .

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL _ PE. Sem OSR. DR. HELENO - Sr. PresIdente, peço a pa-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da lavra pela ordem.
Frente Liberal vota "não". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden- a palavra.
te, peço a palavra pela ordem. O SR. DR. HELENO (Bloco/PSDB - RJ. Sem re-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
a palavra para encaminhar. sigo as orientações do meu partido.

O SR. PROFESSOR LUJZINHO (PT - SP. Sem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, essa PEC trata lar contrariamente à matéria, concedo a palavra ao
da prescrição das ações trabalhistas no setor rural, Deputado José Antonio Almeida.
pretendendo torná-Ia igual à das ações dos trabalha- O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB -
dores urbanos. MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e

Temos um posicionamento radicalmente contra, Srs. Deputados, o escopo dessa proposta de emenda
conforme todos sabem. Tentamos conversar, negoci- à Constituição é igualar o prazo prescricional entre os
ar e articular essa PECo Já fizemos várias discussões. trabalhadores rurais e urbanos. Estaria aí, segundo a
Poderíamos tentar ampliar esse espaço de debate e justificativa da proposta, atendido o princípio da iso-
discussão, buscar outros caminhos - propusemos nomia, ou seja, da igualdade de todos perante a lei.
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Ocorre, Sr: Presidente, que isonomia não é tra- O SR. NELSON MARCHEZAN - Sr. Presiden-
tar todos igualmente, mas, como disse Rui Barbosa, te, peço a palavra pela ordem.
repetindo inclusive expressão que já se encontrava O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
em Aristóteles, na Grécia Antiga, tratar igualmente os a palavra.
que são iguais e desigualmente aqueles que são de- O SR. NELSON MARCHEZAN (Bloco/PSDB _
siguais. RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota-

Não é preciso muito esforço, Sr. Presidente, ção anterior, votei com a Liderança do PSDB.
para reconhecer que entre os trabalhadores do cam- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa-
po e da cidade não há essa pretendida igualdade. lar favoravelmente, concedo a palavra ao Deputado
Basta ver que temos no campo basicamente uma úni- Rubens Furlan.
ca categoria de trabalhadores, os chamados traba- O SR. RUBENS FURLAN (PPS _ SP. Sem
Ihadores rurais, com uma ou outra variação - se é revisão do orador.) _ Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu-
empregado, se é bóia-fria, se tem ou não vínculo es- tados, só existe um tipo de trabalhador no Brasil:
tabelecido. De ~odo geral, são trabalhadores rurais. aquele que quer trabalhar, aquele que quer emprego.

Sua organização sindical, associativa para de- Mas, infelizmente, a política econômica do Governo
fender seus interesses é sempre diferente dos traba- Federal não lhes tem permitido o trabalho, a fim de
Ihadores da cidade, onde há muitas categorias, cada que possam dignificar-se.
qual defendendo seus interesses peculiares. Eles têm Na verdade, essa isonomia vem corrigir uma be-
muito mais condição, por isso, de se organizar e de fa- nevolência dos Constituintes com o trabalhador do
zer valer seus interesses e direitos, no prazo estabe- campo, benevolência essa que só acabou em prejuí-
lecido na Constituição. zo para eles.

Lógico que os trabalhadores do campo não têm O que se observa hoje no interior, principalmen-
essa mesma condição. Eles têm, certamente, muito te de São Paulo, são os trabalhadores na informalida-
mais dificuldade. E é por isso que o Constituinte origi- de, pequenos empreiteiros que contratam trabalhado-
nário, ao estabelecer no art. 7º a questão da prescri- res rurais por tarefa, até o ponto em que é convenien-
ção dos direitos trabalhistas, estabeleceu essa dife- te para o empregador e para o empreiteiro rural, o que
renciação, porque são desiguais as situações, porque tem causado um enorme desemprego e um grande
há uma desigualdade nas situações entre o trabalha- prejuízo ao trabalhador rural.
dor do campo e o trabalhador da cidade. Os empresários rurais precisam de condição

Não temos o direito, Sr. Presidente - não somos para gerar o tão necessário emprego no campo, hoje
Constituintes originários -, de reformar a Constituição desejado por todos os grandes centros. O trabalhador
para esse fim. Ao reformar a Constituição, nesse brasileiro, de forma geral, não quer a bondade de nin-
caso, estamos violando exatamente o princípio que, guém, não-quer benevolência, mas mecanismos ne-
segundo a justificativa dessa emenda, estaríamos cessários para gerir o próprio sustento. O que ele de-
querendo preservar, que é da igualdade. Vamos estar seja é trabalho, exatamente o que não estamos con-
tratando igualmente aqueles que são desiguais, ou seguindo proporcionar-lhes.
tratando desigualmente os que não são iguais. Ora essa, por que se dá tanto direito sem poder

Não me venham dizer que essa modificação vai dar o mínimo necessário para o trabalhador? O que
trazer mais emprego no campo, mais trabalho para os se deseja com esse projeto é criar uma relação con-
trabalhadores rurais. Isso é uma falácia, Sr. Presiden- veniente para o empregador e para o empregado do
te. Nenhuma das normas criadas que reduziram os campo. Aprovado o projeto com essa isonomia, dare-
direitos dos trabalhadores teve essa contrapartida. mos aos empresários do campo a tranqüilidade ne-
Nunca houve aumento de emprego por conta de flexi- cessária para que façam as'contratações e produzam
bilização da legislação trabalhista. como o Brasil precisa.

Por essas razões, já expostas em outras vezes Portanto, Sr. Presidente, não se pretende aqui
quando ocupei a tribuna, demonstrando que não há ser generoso com ninguém. Aliás, posso falar com a
de outra parte avanço algum nas relações de traba- maior isenção de ânimo, porque não tenho um palmo
lho, manifestamo-nos pela inconstitucionalidade des- de terra, não sou produtor rural. O que desejo é facili-
sa norma que viola a cláusula pétrea prevista no art. tar a relação entre o produtor rural e o trabalhador ru-
5º, inciso I, da Constituição Federal, portanto, contrá- ral, o que há muito não existe. Nas praças públicas
rios à aprovação dessa proposta. das cidades rurais, podemos ver trabalhadores sem



É preciso deixar claro todos esses argumentos,
mesmo que não consigam alterar a posição submissa
da maioria dos Parlamentares desta Casa em relação
à vontade do Governo, que tem compromisso com os
poderosos e é absolutamente insensível aos interes
ses da maioria do nosso povo. Não podemos votar a
favor dessa PECo

Sr. Presidente, é preciso que os trabalhadores
do campo e da cidade percebam que estão sendo tra
ídos nos seus interesses e nas conquistas que a
Constituição de 1998 reconheceu, sobretudo tratan
do diferentemente os diferentes nas relações de tra
balho. Não é verdade que a situação do trabalhador
do campo tenha melhorado do ponto de vista de sua
organização e do acesso à Justiça e às informações.
A sua situação piorou em face da crise social profun
da que este País vive há alguns anos, particularmente
com a aplicação e a adoção dessa política econômica
que o Senhor Fernando Henrique Cardoso insiste em
manter, apesar da tragédia que representa para os in
teresses nacionais.

Temos que deixar registrado que não são verda
deiros os argumentos usados a favor dessa PECo É
preciso ficar claro que se está tirando do trabalhador
rural uma conquista importante reconhecida pelos le
gisladores Constituintes de 1988.
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fazerem nada, desocupados e caindo em desgraça relação à justiça social, aos direitos'humanos, aos di-
social, porque essa bondade dos Constituintes lhes reitos dos trabalhadores e às conquistas obtidas a du-
causou um grande mal. Não podemos esperar, a cur- ras penas no curso da história, por meio de lutas dos
to prazo, o aquecimento da economia. Não podemos trabalhadores do campo e da cidade.
esperar que o Governo Federal coloque dinheiro na Essa proposta de emenda constitucional repre-
nossa economia para gerir nossas riquezas e traba- senta um retrocesso em relação aos avanços da
lho para o povo. O que podemos fazer é facilitar a vida Constituição de 1988. Os legisladores constituintes,
do produtor rural, a iniciativa privada de forma geral, reconhecendo as diferenças de condições de traba-
para que ela possa promover o crescimento do Brasil. lho e de vida dos trabalhadores do campo, procura-
Até este momento, não me parece ser esta a vontade ram tratá-los de forma justa, diferenciando esse trata-
do Governo. Recentemente, votamos a medida provi- mento em relação aos trabalhadores urbanos. Essa
sória do salário mínimo. Se tivesse sido aprovado o PEC e os argumentos que a sustentam são falaeio-
salário mínimo de 177 reais, teríamos 3 bilhões e 600 sos. Dizem que, se não alterarem essas regras consti-
milhões de reais circulando na nossa economia, na tucionais em relação ao prazo de prescrição dos con-
mão daqueles que precisam consumir mais por ne- tratos entre os trabalhadores rurais e os patrões do
cessidade de sobrevivência. No entanto, esta Casa campo, se vai gerar desemprego. Isso é falacioso. O
rejeitou. Esse dinheiro poderia gerar alguns empre- que gera desemprego no campo é não se ter feito até
gos, poderia aquecer um pouco a nossa economia. hoje a reforma agrária; é essa concentração extraor-
Está certo que é pouco, mas seria aquilo que esta dinária de terra nas mãos de poucos proprietários ru-
Casa poderia proporcionar neste momento a nossa rais; é a falta de uma política agrícola e de uma políti-
sociedade. No entanto, isso não é possível. ca de preços capaz de estimular a produção rural, o

Então, vamos facilitar a vida do produtor rural trabalho no campo e a melhoria das condições de
neste País. A PEC n!! 7 vem facilitar essa relação, de vida do trabalhador rural; são as barreiras comerciais
forma que os produtores rurais poderão contratar os que os Estados Unidos impõem aos produtos agroin-
funcionários sem o atravessador. Na cidade, disse- dustriais do Brasil, como no caso da indústria de su-
mos que esse atravessador é o gato. No campó, ele coso
tem sido muito mais do que o gato, tem sido perni-
cioso a essa relação. É por esta razão que estamos
aqui.

A PEC nº 7 vem resolver um problema que está
nas nossas mãos. Aprovada essa PEC, teremos uma
melhor relação no campo e, se Deus permitir, mais
trabalhador rural contratado pelos produtores rurais.
É simples. Não vamos, como faz a equipe econômica,
complicar a vida dos brasileiros. Vamos simplificar,
votando "sim".

O PPS vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para falar

contra a matéria, concedo a palavra à srª Deputada Lui
za Erundina.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, nobres
srªs e Srs. Deputados, não tenho a menor ilusão de
que a minha intervenção nesta tribuna consiga alterar
a posição da base do Governo na votação dessa pro
posta de emenda constitucional. Lamentavelmente,
argumentos, os mais convincentes, não conseguem
demover a base do Governo, sobretudo quando se
vota matéria de interesse dos trabalhadores, dos
mais pobres e dos assalariados.

Alguns dias atrás, ao se discutir e votar o salário
mínimo, constatamos a insensibilidade absoluta em
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Lamentamos, portanto, esse retrocesso e so
bretudo a injustiça que se comete - mais uma injusti
ça - contra os trabalhadores do campo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. UDSON BANDEIRA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExB

a palavra.
O SR. UDSON BANDEIRA (Bloco/PMDB - TO.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores votei de acordo com a orientação da
Liderança do PMDB.

OSR. OSCAR ANDRADE (PFL - AO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterioro
meu voto acompanhou a orientação do meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para en
caminhar favoravelmente à matéria, conce.,do a pala
vra ao Deputado Pompeo de Mattos.

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - AS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou um pouco
afônico. Gostaria de fazer uma reclamação e peço a
atenção de V. Ex!. Há pouco, estava com dificuldades
respiratórias - nada grave. Fui ao serviço médico e lá
me disseram que não poderia fazer nebulização por
que havia pouco oxigênio. Falei com o Diretor do De
partamento Médico, que confirmou aquela informa
ção. Então, solicito a V. Ex' que tome as devidas provi
dências para que, se tivermos um problema dessa or
dem, ninguém fique afônico por falta de oxigênio.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nós va
mos dar oxigênio ao Departamento Médico, Deputa
do. Fique tranqüilo.

V. Ex!! tem a palavra para encaminhar.
O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,

peço vênia aos Deputados do meu partido, PDT, à
esquerda, que integra o Parlamento Nacional - sou
Deputado integrado na esquerda -, mas entendo que
essa questão não se trata de ser de esquerda ou.de
direita, absolutamente.

Sr. Presidente e colegas Parlamentares, falo
com a experiência própria de quem éadvogado emili
tou na área trabalhista modestamente. Conheço bem
a realidade dos dois ladQs, até porque advoguei para
o peão e, raramente, muito pouco, para um patrão
que era meu cliente em ações cfveis. Portanto, posso
dizer muito claramente que essa discriminação de fa
zer com que a prescrição no campo ocorra a poste
riori à prescrição na cidade é tremendamente injusta
e gera uma intranqüilidade no campo.

Aliás, essa questão fez com que muitos traba
lhadores rurais fossem expulsos do campo, porque o
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proprietário de terra com 15, 20 ou 30 hectares 
como ocorre no Rio Grande do Sul-, o pequeno pro
prietário, corria o risco de perder a terra numa ação
trabalhista. O dono da terra falecia, os filhos a recebi
am de herança junto com um passivo trabalhista que
eles nem conheciam. Eles não tinham documento
para comprovar os pagamentos feitos pelo pai. Dez,
vinte, trinta anos depois, reclamava o pai do empre
gado, a esposa do empregado, seu filho e sua nora.
Trata-se de questão sem precedentes.

Estamos em tempos modernos, pois o trabalha
dor rural conhece seus direitos tanto quanto o traba
lhador da cidade. Reclama, e faz bem em fazê-lo. E
quero que continue reclamando. Esse seu direito não
deve ser retirado. No entanto, acham que vai prejudi
car e que vai diminuir o direito do trabalhador, porque
estamos equiparando a prescrição de cinco anos tan
to para o trabalhador rural quanto para o trabalhador
da cidade. Isso vai prejudicá-los? Ao contrário. Isso
vai estimular o empregador rural, o pequeno e médio
proprietários a contratar um peão na sua propriedade.
Eles terão a tranqüilidade de saber que, quando mor
rerem, aquele empregado não vai reclamar os direi
tos trabalhistas para o filho que eles nem conhecem.
Esse filho nem saberá que aquele empregado traba
lhou na propriedade e reclamará o espólio. Pensa que
herda uma propriedade e, na verdade, herda um débi
to, uma dívida trabalhista que, às vezes, pode valer
mais do que a própria propriedade.

Sr. Presidente, quero dar um testemunho: quan
do fui Prefeito, em 1988, coloquei na terra da minha
mãe, de 12 hectares, onde nasci, um cidadão miserá
vel, que não tinha onde morar. Ele mora lá até hoje e
nunca trabalhou, nunca fez absolutamente nada, até
porque minha mãe nem mora naquelas terras, mas
tenho certeza de que daqui a alguns anos exigirá mui
tos direitos trabalhistas. Vai ser uma briga de foice no
escuro.

O que queremos é equiparar direitos e deveres
.do empregador, dando o equilfbrio necessário à gera
ção de empregos. Quem tem um pedaço de terra vai
ter coragem de dar emprego ao peão que necessita
trabalhar. Hoje, as pessoas não o contratam exata
mente porque têm medo de que daqui a não sei quan
tos anos o peão reclame direitos dos seus herdeiros,
o que não reclamou nos cinco anos em que podia fa
zê-lo, quando estariam ali para mostrar os documen
tos, enfim, testemunhar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa
do Pompeo de Mattos, peço a V. Exª que conclua.
Imagine se V. ExB tivesse tomado oxigênio.
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O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente, Não podemos escamotear, pof meio de argu-
confesso que estou um pouco afônico, mas convicto mentos jurídicos falaciosos, algo que está no bojo
do que defendo, até porque argumento pela verdade. maior. O projeto neoliberal pretende deixar mais tra-

Posso até constranger alguns colegas do meu balhadores sem carteira assinada. É o que fazem as
partido e da esquerda, mas considero a questão efeti. chamadas cooperativas, que só oferecem salário mí-
vamente prática, justa, equilibrada e necessária. Que. nimo, sem carteira assinada. Os trabalhadores não
ro dar a cada um o que é seu: ao trabalhador, o direito tê,:" direito a férias, a décimo terceiro salário, não têm
de reclamar todo o tempo em que trabalhou, não es. o direito de adoecer. Esse é o tipo de mão-de-obra
perar uma vida inteira, quando já não se tem mais do. que está sendo empregada no Estado do Ceará, nas
cumento guardado. Isso não é justo. Quero justiça. indústrias que se transferiram do Sul do País. É a lógi-
Aprovar este projeto é fazer justiça no campo, sim. ca que prevalecerá, caso aprovemos esta proposta

de emenda constitucional.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem. Os partidos que se opõem a esse modelo têm
obrigação de esclarecer o povo brasileiro, em vez de

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!! escamotear a verdade, por meio de argumentos jurf-
a palavra. dicos. O projeto pretende retirar direitos trabalhistas,

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PFL - AO. Sem re- deixar a sociedade à míngua.
visão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas votações Enquanto isso, argumenta-se que vão ser cria-
anteriores, votei de acordo com a orientação do parti- dos mais empregos. A Deputada Luiza Erundina dis-
do. se muito bem que só se gera emprego sem essas ta-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo xas ridículas de desenvolvimento do País, uma média
a palavra ao Deputado Sérgio Novais, para discutir de 4% nos últimos dez anos. Desenvolvimento é que
contrariamente à matéria. gera emprego, e não o pagamento de 150 bilhões em

O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB _ CE. Sem juros, ao passo que só se investem 11,5 bilhões. Para
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srlls e Srs. Depu- gerar emprego, é preciso criar política agrícola, fazer
tados, ouvi aqueles que estão encaminhando a favor reforma agrária.
da matéria. O Deputado Pompeo de Mattos, do PDT, Trabalhadores morrem todos os dias neste País.
usa argumentação jurídica para escamotear o que Portanto, dizer que direitos trabalhistas no campo cri-
está inserido nessa emenda constitucional que esta- am condição adversa ao empregador rural é mentira.
mos votando: a retirada de direitos trabalhistas em A Constituição garante, no art. 233, que a cada cinco
curso neste País, evidente neste momento e em ou- anos o empregador rl!ral deve prestar contas e, com
tros, a exemplo do que ocorreu no último dia 10, quan- isso, ficar isento de débitos trabalhistas anteriores.
do a maioria desta Casa votou contra o salário- mfni- O que se pretende fazer hoje aqui é destruir mais
mo de 177 reais, o que é indigno, mantendo o salário um pilar sobre os trabalhadores rurais, os mais discri-
mínimo de 151 reais. minados deste Pars. Querer comparar, a exemplo do

Isso está no bojo, Deputado Pompeo de Mattos, que fazem alguns, trabalhadores rurais e urbanos é es-
de outras iniciativas que partiram desta Casa, princi- camotear os fatos. A organização sindical no campo é
palmente do modelo governamental deste Pars. completamente diferente; os trabalhadores rurais têm
Estão aí os servidores públicos federais em greve, pouco acesso à informação e a advogados.
porque há mais de seis anos seus salários não têm Portanto, faço um apelo àqueles que fazem opo-
reajuste. Este modelo arrebenta o serviço público bra- sição ao modelo neoliberal: votem contra. Aqueles
sileiro, faz voltar doenças antigas, retrocede no tem. que continuam apoiando este Governo que leva o
po, mas é considerado moderno no Terceiro Mundo. País a uma situação caótica de guerra social nunca

Esta proposta de emenda constitucional abre vista, insensrveis a essas questões, votarão contra os
porteira para que amanhã, com discursos semelhan. trabalhadores rurais, discriminando-os uma vez mais.

tes, me}{a-se no art. 7g da Constituição, que trata dos Muito obrigado.
direitos dos trabalhadores rurais e urbanos. Esta é a O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa-
questão que estamos discutindo. O modelo neoliberal lar favoravelmente, concedo a palavra ao Deputado
cada vez desemprega mais. Neste momento, 60% de Ronaldo Caiado.
nossa mão-de-obra está na informalidade; somente O SR. RONALDO CAIADO (PFL - GO. Sem re-
40% tem carteira assinada. visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-



APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS
SENHORES:

MARÇAL FILHO - Indicação ao Sr. Ministro da
Saúde de intensificação das ações contra o consumo
de derivados do tabaco.

Indicação ao Sr. Ministro da Fazenda de doação
.de computadores apreendidos pela Receita Federal à
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tados, essa matéria já foi por demais debatida no Se~ trabalhadores rurais são tratados como os trabalha~

nado e na Câmara dos Deputados. dores urbanos.
Apresentada pelo Senador Osmar Dias, a ela Conclamo todos os companheiros presentes a

foram apensadas várias outras PECs, tanto de Depu~ que entendam que este voto não tem qualquer cunho
tados quanto de Senadores. Foi votada em dois tur~ ideológico. Este é o voto do bom senso. Esta é a últi-
nos no Senado Federal, onde teve votação expressi~ ma votação de uma proposta de emenda constitucio-
va. O entendimento era de que a votação não repre~ nal, e estaremos dando a chance a todo e qualquer
sentava, de maneira alguma, luta ideológica de direita trabalhador de amanhã ter as mesmas prerrogativas
ou esquerda, a favor ou contra o Governo. e direitos que tem o trabalhador urbano.

A matéria obteve na primeira votação, nesta Peço a todos os.companheir~s.e ;,arlamentares
Casa, mais de 360 votos a favor, o que demonstra a que, ~o.r favor, en~mJnhem o voto sim a esta seg~n-
necessidade de igualarmos os direitos dos trabalha~ d~ e ultl~a votaçao da Proposta de Emenda Constltu-
dores rurais aos dos trabalhadores urbanos. A discus~ clonal n- 7.
são também não deve ser feita no flanco ideológico, a Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
favor ou contra o Governo, mas com bom senso, dei- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há, so-
xando claro que enquanto um setor continuar com bre a Mesa, requerimento de encerramento da dis-
seus direitos imprescritíveis, é lógico que o emprega~ cussão da Proposta de Emenda Constitucional nº 7,
dor terá eternamente receio de continuar com um em~ de 1999.
pregado por mais de cinco anos em sua propriedade Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
rural. dos Deputados:

Mesmo o funcionário sendo bom, se esse pro- Requeremos, nos termos regimentais, o encer-
dutor precisar mantê-lo por muito tempo, terá a eterna ramento da discussão da PEC nº 07-D/99, do Senado
inquietação de que, se amanhã for levado às barras Federal.
dos tribunais - isso ultimamente se transformou numa Sala das Sessões, de maio de 2000. - Arnal-
verdadeira indústria neste País -, serão milhares e do Madeira, Líder do Governo - Gerson Peres, Vi-
milhares de reais a serem pagos, havendo, muitas ve~ ce-Líder do PPB - Veda Crusius, Vice-Líder do Bloco
zes, a necessidade de vender sua propriedade rural. Parlamentar PSDB/PTB

Então, neste momento, se é isso que está le- O SR. O WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
vando o setor rural, principalmente o segmento dos peço a palavra pela ordem.
trabalhadores, para a informalidade, para a O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
não-assinatura das carteiras de trabalho, lembro Exa. a palavra.
aos companheiros que ao aprovarmos essa propos- O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or-
ta de emenda constitucional, ao votarmos "sim" a ela, demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V.Exa
estaremos fazendo com que o trabalhador do campo prorrogou esta sessão por uma hora e já se passou
passe a ter a tranqüilidade de possuir carteira assina- uma hora.
da e todas as condições para uma ~posent~doria dig- O SR. PRESIDENTE (MichefTemer) - Pois não.
na. Que .se ~cabe de ve~ com essa informalidade que Fica adiada a continuação da discussão da Proposta
v~m prejudIcando os dOIs setores: o empregador, por de Emenda à Constituição nº 7-D/99, para a sessão
nao suportar as causas trabalhistas futuras, e ao extraordinária a ser convocada a seguir.
mesmo te~p? o empregad?, que infel.izmente vem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Apresen-
sendo preJudl~ado por aqUilo que mUitos acharam tação de proposições.
que o estava ajudando. . -

, . , . . Os Srs. Deputados que tenham proposlçoes a
O trabalhador rural e Informado. Ha Sindicatos apresentar queiram fazê-lo.

instalados em todo o País e uma Confederação Naci
onal dos Trabalhadores atuante, com capacidade de
arrecadação, divulgando todos os direitos da catego
ria em âmbito nacional.

Não podemos hoje conceituar o cidadão rural
como um excluído do que acontece em âmbito nacio
nal. Estamos dando a oportunidade para que esse se
tor legalize suas condições e mostre que os nossos



NELSON PELLEGRINO - Projeto de decreto le
gislativo que susta os efeitos do inciso 11 do art. 29 da
Lei nº 9.849, de 1999, que altera o inciso I do art. 4!! da
Lei nº 8.745, de 1993, que dispõe sobre a contratação
por tempo determinado para atender à necessidade
temporária de excepcional interesse público, especifi
camente no que diz respeito à contratação de
mão-de-obra qualificada para combate a surtos endê·
micos.

Indicação ao Sr. Ministro-Chefe da Casa Civil da
Presidência da República e ao Sr. Ministro do Meio
Ambiente de retirada da Medida Provisória nº
1.956-49, de 2000, que dá nova redação aos arts. 3º,
16 e 44 da Lei nº 4.n1 ,de 1965, e dispõe sobre a proi
bição do incremento da conversão de áreas florestais
em áreas agrícolas na região Norte e na parte norte da
região Centro-Oeste, e dá outras providências.

25336 Quinta-feira 18 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2000

Prefeitura Municipal de Paranhos, Estado do Mato Projeto de lei que dispõe sobre a rotulagem de
Grosso do Sul. alimentos com conteúdo de calorias, carboidratos, Ii-

Indicação ao Sr. Ministro da Fazenda de implan. pídios e proteínas.
tação de um porto seco no Município de Dourados, no Projeto de lei qúe obriga a fixação de cartazes
Estado do Mato Grosso do Sul. nas farmácias, com a lista dos medicamentos genéri-

JOSÉ CARLOS ELIAS - Projeto de lei que torna cos, inclusive diferença de preços.
obrigatória a aceitação de documentos públicos oficio Projeto de lei que altera a redação da Lei n2

ais portados por idosos com 65 anos de idade ou 9.437, de 1997, vedando a fabricação e venda de si·
mais. mulacros de armas portáteis.

RICARDO SERZOINI E OUTROS - Requeri· DILCEU SPERAFICO - Projeto de lei que altera
mento de informações ao Sr. Ministro da Fazenda so- o art. 20 da Lei nº 8.742, de 1993, que trata do beneff·
bre o relatório da Consultoria Booz Allen & Hamilton cio de prestação continuada aos idosos e portadores
sobre instituições financeiras federais. de deficiência.

COSTA FERREIRA - Indicação ao Poder Exe- POMPEO DE MATTOS - Projeto de lei que insti·
cutivo de criação de uma escola de pesca em São tui o Programa de Seguro Agrícola, e dá outras provi·
Luís, Estado do Maranhão. dências.

AIRTON DIPP - Indicação ao Sr. Ministro da Projeto de lei que torna obrigatória a locação de
Educação de modificações nos contratos do leitos em Centros de Tratamento Intensivos - CTI, e
CREDUC, permitindo que os contratantes formados e em Unidades de Tratamento Intensivo - UTI, de hos-
desempregados possam reduzir o preço da presta- pitais da rede privada, e dá outras providências.
ção do seu financiamento a 35% do salário mínimo, Projeto de lei que institui o Fundo Rotativo de
por um período de até dois anos. Fomento à Agricultura Familiar e de Viabilização de

GIOVANNI QUEIROZ - Projeto de lei que altera Assentamentos Agrários, e dá outras providências.
o dispositivo da Lei n!! 8.171 , de 1991, que dispõe so- Projeto de lei que estabelece normas de segu-
bre a política agrícola. rança para espetáculos circenses.

WELLlNGTON DIAS -Indicação ao Sr. Ministro ALEXANDRE SANTOS - Projeto de lei que dis-
de Minas e Energia de empenho em solucionar a mo- põe sobre atividades hemoterápicas e define a res-
dificação do art. 23 da Lei nº 9.074, de 1995. ponsabilidade dos órgãos e agentes que as execu-

Indicação ao Sr. Ministro de Minas e Energia de tam.
determinação ao Sr. Diretor-Geral da Agência Nacio- CELSO JACOS - .Requerimento ao Sr. Pre~i-
nal de Energia Elétrica - ANEEL, de providências no dente da Câmara dos Deputados de retirada do Pro-
sentido da prorrogação dos prazos previstos nos arts. jeto de Lei nº 1.068, de 1999, de autoria do requeren-
12 e 13 da Resolução nº 333, de 1999, e 1º e 2º da te.
Resolução n!! 57, de 2000, ambas daquela autarquia.

BEN-HUR FERREIRA - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro das Relações Exteriores so
bre a recusa do Governo brasileiro em sediar a Confe
rência Regional da América Latina, preparatória para
a Terceira Conferência Mundial contra o Racismo, a
Discriminação 'Racial, a Xenofobia e Formas Cone
xas de Intolerância.

, LUIZ BITTENCOURT - Indicação ao Sr. Minis
tro do Planejamento, Orçamento e Gestão do envio
de projeto de lei obrigando a nomeação imediata de
todos os candidatos aprovados em concursos públi
cos dentro no limite das vagas oferecidas no edital.

Projeto de lei que dispõe sobre a concessão de
gratuidade para alunos matriculados em unidades de
ensino da zona rural, no sistema de transporte públi
co coletivo rodoviário.



VII- ENCERRAMENTO

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente ses
são.
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CHICO DA PRINCESA - Projeto de lei que obri- JORGE TADEU MUDALEN - Projeto de lei que
ga os meios de comunicação a veicularem fotografias dispõe sobre a obrigatoriedade de as bulas de medi-
de pessoas desaparecidas. camentos serem apresentadas em letras legíveis.

LUIS CARLOS HEINZE - Indicação ao Sr. Mi- Indicação ao Sr. Ministro da Justiça de alteração
nistro da Agricultura e do Abastecimento de adoção do art. 2!l do Decreto n!l 2.169, de 1997, de modo a in-
de providências para tornar efetivos os termos de re- cluir o Presidente do Cons.elho Nacional das Guardas
soluções do MERCOSUL que menciona. Municipais no Conselho Nacional de Segurança PÚ-

RAFAEL GUERRA.- Projeto de lei que dispõe blica.
sobre o exercício da profissão de Agente Comunitário JOSÉ DIRCEU - Requerimento de informações
de Saúde, e dá outras providências. ao Sr. Ministro da Fazenda sobre plano elaborado

CARLlTO MERSS - Projeto de lei que proíbe a para viabilização da privatização do Banco do ~stado

venda de cigarros para menores de 21 anos de idade. de São Paulo S.A. (BANESPA) feito pela Fundação
JÚLIO REDECKER - Projeto de lei que acres- In~tituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Finan-

centa dispositivo à Lei n!l 8.036, de 1990, que dispõe celra (FIPAC~FI).
sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e dá CONFUCIO MOURA -Indicação ao Sr. Ministro
outras providências, para permitir a utilização de par- do Meio Ambiente para que sejam dispensados de
te dos saldos das contas vinculadas do FGTS para a proporcionar contrapartida financeira a investimentos
aquisição de ações de empresas privadas de capital realizados com recursos orçamentários da União os
aberto. Estados situados na Amazônia Legal e que tenham

. EUNrCIO OLIVEIRA - Projeto de lei que proí- concluí?o o zo.n~~mento ecológico-econômico dos
be a apresentação com finalidade comercial de ani- respectivos terntonos.
mais ferozes em espetáculos circenses e congêne- Indicação ao Sr. Ministro do Planejamento,
res. Orçamento e Gestão para que sejam dispensados de

FERNANDO GABEIRA - Projeto de lei que alte- proporcionar contrapartida financeira a investimentos
ra a Lei nº 5.197, de 1967. realizados com recursos orçamentários da União os

L1DIA QUINAN - Projeto de lei que proíbe a ex- Estados situados na Amazônia Legal e que tenham
portação de madeira em bruto e outros produtos flo- concluído o zoneamento ecológico-econômico dos
restais. respectivos territórios.

ALEXANDRE CARDOSO _ Requerimento de IÉDIO ROSA E OUTROS - Proposta de
informações ao Sr. Ministro da Fazenda sobre a arre- emenda à Constituição que dá nova redação ao art.
cadação e contabilização do ITR. 14, § 5º.

IRIS SIMÕES - Projeto de lei que dispõe sobre JOÃO CALDAS E OUTROS - Proposta de
a instituição de programa de incentivo à elevação das emenda à Constituição que limita o pagamento de
receitas tributárias. subsídio a Vice-Governador e a Vice-Prefeito nos

AVENZOAR ARRUDA _ Requerimento de infor- casos de efetivo exercício de atribuição legal.
mações ao Sr. Ministro da Previdência e Assistência AGNELO QUEIROZ - Requerimento de infor-
Social sobre procedimentos do INSS. mações ao Sr. Advogado-Geral da União sobre cor-

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da reição extraordinária realizada na Procurado-
Educação sobre a implantação de escolas agrotécni- ria-Geral do Departamento Nacional de Estradas de
cas no Estado<:Ia Paraíba. Rodagem - DNER.

JOSÉ CARLOS COUTINHO - Projeto de lei que EXPEDITO JÚNIOR - Projeto de lei que estabe-
regulamenta o emprego de motocicletas no transpor- lece obrigatoriedade de dispositivo de segurança em
te público de passageiros em áreas urbanas _ serviço cartões plásticos com dados gravados em fita magnéti-
de mototáxi. ca.

Projeto de lei que dispõe sobre a isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, nas
aquisições de ambulâncias por instituições de assis
tência social, sem fins lucrativos.

ANTONIO CAMBRAIA - Projeto de lei que
acrescenta parágrafo ao art. 42 da Lei n!l 8.213, de
1991.



25338 Quinta-feira 18 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

COMPARECEM MAIS OS SENHORES:

Maio de 2000

Partido Bloco
RORAIMA

Airton Cascavel PPS
A1ceste Almeida PMDB PMOBIPST/PTN
Almir Sá PPB
Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro PFL
Robério Araújo PL PUPSL
Presentes de Roraima : 6

AMAPÁ

Badu Picanço PSOB PSDBIPTB
Eduardo Seabra PTB PSOB/PTB
Evandro Milhomen PSB PSB/PCOOB
Jurandil Juarez PMOB PMDB/PST/PTN
Presentes de Amapá : 4

PARÁ

Babá PT
Elcione Barbalho PMDB PMDB/PST/PTN
Nicias Ribeiro PSDB PSDB/PTB
Nilson Pinto PSOB PSDB/PTB
Paulo Rocha PT
Raimundo Santos PFL
Zenaldo Coutinho PSOB PSOB/PTB
Presentes de Pará : 7

AMAZONAS

Átila Lins PFL
Francisco Garcia PFL
Vanessa Grazzlotin PCdoB PSB/PCDOB

Presentes de Amazonas : 3

RONDONIA

Agnaldo Muniz PPS
Eurfpedes Miranda POT
Marinha Raupp PSDB PSDB/PTB
Nilton Capixaba PTB PSDBIPTB
Sérgio Carvalho PSDB PSDB/PTB

Prnenltis de Rondonia : S
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Partido Bloco
TOCANTINS

Darci Coelho PFL
Osvaldo Reis PMDB PMDBIPST/PTN
Paulo Mourão PSDB PSDBlPTB
Udson Bandeira PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes de Tocantins : 4

MARANHÃO

Gastão Vieira PMDB PMDB/PST/PTN
José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB
Pedro Novais PMDB PMDBIPST/PTN
Roberto Rocha PSDB PSDB/PTB
Sebastião Madeira PSDB PSDB/PTB
Presentes de Maranhão : 5

cEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PMDB/PST/PTN
Eunlcio Oliveira PMDB PMDBIPST/PTN
Nelson Otoch PSDB PSDB/PTB
Pinheiro Landim PMOB PMDB/PST/PTN
Rommel Feij6 PSDB PSOB/PTB
Vicente Arruda PSDB PSDB/PTB

Presentes de Cearã : 6

PlAul

Átila Lira PSDB PSDBIPTB
Ciro Nogueira PFL
Gessivaldo Isaias PMDB PMDBIPSTIPTN
Mussa Demes PFL
Paes Landim PFL

Presentes de Piaur : 5

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB PMDBIPST/PTN
Henrique Eduardo Alves PMOB PMDBIPST/PTN
Lavoisier Mala PFL
Ney Lopes PFL

Presentes de Rio Grande do Norte : 4

PARAIBA

Inaldo Leitão PSDB PSDBIPTB
Marcondes Gadelha PFL

Presentes de Pararba : 2
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Partido Bloco
PERNAMBUCO

Antônio Geraldo PFL
Armando Monteiro PMDB PMDB/PSTIPTN
Clementino Coelho PPS
Djalma Paes PSB PSBIPCDOB
Eduardo Campos PSB PSBIPCDOB
Gonzaga Patriota PSB PSBIPCDOB
João Colaço PMDB PMDBIPSTIPTN
Joaquim Francisco PFL
Joel De Hollanda PFL
José Múclo Monteiro PFL
Marcos de Jesus PSDB PSDB/PTB
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Corrêa PPB
Ricardo Fiuza PFL
Sérgio Guerra PSDB PSDB/PTB
Presentes de Pernambuco : 15

SERGIPE

Jorge Alberto PMDB PMDBIPST/PTN
Marcelo Déda PT
Sérgio Reis PSDB PSDB/PTB
Presentes de Sergipe : 3

BAHIA

Eujãcio Simões PL PUPSL
Francistônio Pinto PMDB PMDB/PST/PTN
Geddel Vieira Lima PMDB PMDB/PSTIPTN
Jairo Carneiro PFL
Jaques Wagner PT
João Leão PSDB PSDBIPTB
Jorge Khoury PFL
José Carlos Aleluia PFL
Manoel Castro PFl
Mãrlo Negromonte PSDB PSDBIPTB
Nelson Pellegrlno PT
Paulo Braga PFl
Reglnaldo Germano PFl
Walter Pinheiro PT

Presentes de Bahia : 14
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Partido Bloco
MINAS GERAIS

Ademir Lucas PSDB PSDBIPTB
Aécio Neves PSDB PSDB/PTB
Hélio Costa PMDB PMDBIPST/PTN
Herculano Anghinetti PPB
Ibrahim Abi-Ackel PPB
João Magno PT
Júlio Delgado PMOB PMOBIPST/PTN
Lincoln Portela PSL PUPSL
Marcos Lima PMDB PMDB/PSTIPTN
Maria do Canno Lara PT
Nilmãrio Miranda PT
Philemon Rodrigues PL PUPSL
Romel Anizio PPB
Romeu Queiroz PSDB PSDB/PTB
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB
Virgflio Guimarães PT
Walfrldo Mares Gula PTB PSOB/PTB
Presentes de Minas Gerais: 17

ESP(RlTO SANTO

Magno Malta PTB PSDB/PTB
Nilton Baiano PPB
Rita Camata PMDB PMDBIPST/PTN
Presentes de Espirito santo : 3

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PSDB PSOB/PTB
A1merlnda de Carvalho PFL
Bispo Rodrigues PL PUPSL
Cartos Santana PT
Dino Fernandes PSDB PSDS/PTS
Eurico Miranda PPB
Femando Gabeira PV
Jorge Wilson PMDB PMOB/PST/PTN
José Cartos Coutinho PFL
Luis Eduardo POT
Mattos Nascimento PST PMOB/PST/PTN
Pastor Valdeci Paiva PSL PLlPSL
Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB
Paulo de Almeida PPB
Rodrlgo Mala PTB PSOBIPTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB PSOB/PTB
Vivaldo Barbosa PDT

Presentes de Rio de Janeiro : 17
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Partido Bloco
SAOPAULO

Alberto Goldman PSDB PSDB/PTB
. Alberto MourSo PMDB PMDBIPST/PTN

A1oizio Mercadante PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB PSDB/PTB
Antonio Kandir PSDB PSDB/PTB
Antonio Palocci PT
Arlindo Chlnaglla PT
Bispo Wanderval PL PUPSL
Celso Russomanno PPB
Clovis Volpl PSDB PSDB/PTB
Cunha Bueno PPB
Dr. EvUâsio PSB PSB/PCDOB
Edinho Araújo PPS
Emerson Kapaz PPS
Iara Bernardi PT
JoSo Herrmann Neto PPS
JoSo Paulo PT
José Indlo PMDB PMDB/PST/PTN
José Machado PT
Julio Semeghini PSDB PSDB/PTB
Lamartine PoseUa PMDB PMDB/PST/PTN
Luiz Antonio Fleury PTB PSDBIPTB
Maluly Netto PFL
Marcos Cintra PL PUPSL
Medeiros PFL
Moreira Ferreira PFL
Rubens Furlan PPS
Silvio Torres PSDB PSDBIPTB
Teima de Souza PT
Valdemar Costa Neto PL PUPSL
Xico Grazlano PSDB PSDB/PTB
Zulaiê Cobra PSDB PSDB/PTB
Presentes de Sio Paulo : 32

MATO GROSSO

Uno Rossi PSDB PSDB/PTB
Teté Bezerra PMDB PMDBIPST/PTN
Presentes de Mato Grosso : 2

DISTRITO FEDERAL

Maria Abadia PSDB PSDBIPTB
Paulo Octâvlo PFL
Presentes de Distrito Federal : 2

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB PMDBIPST/PTN
Juquinha PSDB PSDB/PTB
Lidia Quinan PSDB PSDB/PTB
Roberto Balestra PPB
VilmarRocha PFL

Presentes de Goiás : 5
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Partido Bloco
MATO GROSSO DO SUL

João Grandão PT
Marisa Serrano PSOB PSOB/PTB
Waldemir Moka PMOB PMDB/PST/PTN
Presentes de Mato Grosso do Sul : 3

PARANÁ

Abelardo Luplon PFL
Luciano Pizzatto PFL
Ricardo Barros PPB
Presentes de ParanA : 3

SANTA CATARINA

Edison Andrino PMDB PMDB/PST/PTN
Gervéslo Silva PFL
José Carlos Vieira PFL
Raimundo Colombo PFL
Vicente Caropreso PSOB PSDBIPTB
Presentes de Santa catarina : 5

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Collares POT
Augusto Nardes PPB
Caio Riela PTB PSOBIPTB
Darcfslo Perondi PMDB PMOB/PSTIPTN
Esther Grossi PT
Femando Marron! PT
Luiz Mainardi PT
Marcos Rollm PT
Nelson Marchezan PSOB PSDB/PTB
Paulo Paim PT
Waldomlro Fioravante PT

Presentes de Rio Grande do Sul : 11



25344 Quinta-feira 18 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

DEIXAM DE COMPARECER OS
SENHORES:

Maio de 2000

Partido Bloeo
AMAPÁ
Sérgio Barcellos PFL
Total de Ausentes: 1

'PARÁ

Deusdeth Pantoja PFL
Total de Ausentes: 1
AMAZONAS

Arthur Virgflio PSDB PSDB/PTB
Total de Ausentes: 1
ACRE

José A1eksandro PSL PUPSL
Total de Ausentes: 1
MARANHAO

Albérico Filho PMDB PMDB/PST/PTN
Eliseu Moura PPB

Francisco Coelho PFL
Paulo Marinho PFL

Remi Trinta PST PMDB/PST/PTN
Total de Ausentes: 5
cEARA
Chiquinho Feitosa PSDB PSDB/PTB
Roberto Pessoa PFL
Total de Ausent~: 2
PIAuf

Heráclito Fortes PFL
Total de Ausentes: 1
PARAfBA

Wilson Braga PFL
Total de Ausentes: 1-
PERNAMBUCO

Carlos Batata PSDB PSDB/PTB
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Partido Bloco
PERNAMBUCO

José Chaves PMDB PMDB/PSTIPTN
Luciano Blvar PSL PLlPSL
Total de Ausenta: 3
ALAGOAS

Olavo Calheiros PMDB PMDB/PST/PTN
Total de Ausenta: 1
SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PPB
Total de Ausenta: 1
BAHIA

Aroldo Cedraz PFL
Claudio Cajado PFL
Gerson Gabrielll PFL
José Lourenço PFL
Nilo Coelho PSDB PSDBIPTB
Pedro lrujo PMDB PMDB/PSTIPTN
Total de Ausenta: 6
MINAS GERAIS

Aracely de Paula PFL
Glycon Terra Pinto PMDB PMDBIPSTIPTN
Osmênio Pereira PMDB PMDB/PST/PTN
Paulo Delgado PT
Ronaldo Vasconcellos PFL
SlJas Brasileiro PMDB ___ . PMDB/PST/PTN
Vittorio MedioU PSDB PSDB/PTB
Zezé Perrella-- PFL
Total de Ausent.: 8
RIO DE JANEIRO

A1dir Cabral PSDB PSDBIPTB
Eduardo Paes PTB PSDBIPTB
Luiz Ribeiro PSDB PSDBIPTB
Marclo Fortes PSDB PSDBIPTB
Rubem Medina PFL
Total de Au••nt.: 5
SAOPAULO

Aldo Rebelo PCdoB PSBIPCDOB
AryKara PPB
Robson Tuma PFL
Total de Au8ent.: 3
MATO GROSSO

Pedro Henry PSDB PSDBIPTB



25346 Quinta-feira 18

MATO GROSSO

Welinton Fagundes

total de Ausentes: 2
DISTRITO FEDERAL

Wlgberto Tartuce

Total de Ausentes: 1
GoIÁs

Lúcia Vânia

Nair Xavier Lobo

Zé Gomes da Rocha

Total de Ausentes: 3
MATO GROSSO DO SUL

Flávio Derzi

Total de Ausentes: 1
SANTA CATARINA

João Pizzolatti

Total de Ausentes: 1
RIO GRANDE DO SUL

Adio Pretto

Cezar Schirmer

Enio Bacci

Germano R1gotto

Paulo José Gouvêa

Telmo Kirst

Valdeci Oliveira

Waldir Schmidt

Veda Crusius

Total de Ausentes: 9

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PSDB

PPB

PSDB

PMDB

PMDB

PMDB

PPB

PT

PMDB

POT

PMDB

PL

PPB

PT

PMDB

PSDB

Maio de 2000

Bloco

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PMDB/PSTIPTN

PMDB/PST/PTN

PMDB/PST/PTN

PMDB/PST/PTN

PMDB/PST/PTN

PLlPSL

PMOB/PST/PTN

PSDB/PTB

O SR. PRESIDENTE(Michel Temer) - Encerro a
sessão convocando outra, extraordinária, para hoje,
quarta-feira, dia 17, às 20h6min, com a seguinte

ORDEM DO DIA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
(Após a Sessão Ordinária)

RITO ESPECIAL
(Artigo 191, I, c/c art. 202 do Regimento Interno)

Dissqs.§ão

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!! 7-0, DE 1999

(Do Senado Federal)

Discussão, em segundo turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n!!
7-C, de 1999, que dá nova redação ao in
ciso XXIX do artigo 7!! e revoga o artigo
233 da Constituição Federal.

(Encerra-se a sessão às 2Dh3mín.)
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Ata da 8S! Sessão, Extraordinária,Noturna,
em 17 de maio de 2000

Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente

ÀS 20 HORA 6 MINUTOS COMPARECEM OS Jaques Wagner
SENHORES: Efraim Morais

Michel Temer Giovanni Queiroz
Severino Cavalcanti Luciano Castro
Ubiratan Aguiar Zé Gomes da Rocha
Nelson Trad Gonzaga Patriota

Partido Bloco

PSDB PSDB/PTB
PT
PMDB PMOB/PST/PTN
PPB
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PsT/PTN
PTB PSDB/PTB
PsDB PsOB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PT
PFL
PTB PSOB/PTB
PT
PFL
PSDB PSDB/PTB

RORAIMA
Airton Cascavel
A1ceste Almeida
Almir Sá
Françisco Rodrigues
Luciano Castro
Luis Barbosa
Robério Araújo
Salomão Cruz
Presentes de Roraima 8

AMAPÁ
Antonio Feijão
Badu Picanço
Dr. Benedito Dias
Eduardo seabra
Evandro Milhomen
Fátima Pelaes
Jurandil Juarez
Presentes de Amapá 7

PARÁ
Anivaldo Vale
Babá
Elcione Barbalho
Gerson Peres
JorgeCosta
José Priante
Josué Bengtson
Nicias Ribeiro
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Renildo Leal
Valdir Ganzer
Vlc Pires Franco
Zenaldo Coutinho
Presentes de Pará 16

PPS
PMDB
PPB
PFL
PFL
PFL
PL
PPB

PST
PSDB
PPB
PTB
PSB
PsDB
PMDB

PMDB/PST/PTN

PUPSL

PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSB/PCOOB
PSDB/PTB
PMDB/PST/PTN
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Partido Bloco
AMAZONAS
Átila Lins PFL
Euler Ribeiro PFL
Francisco Garcia PFL
Luiz Femando PPB
Pauderney Avellno PFL
Silas Câmara PTB PSOBIPTB
Vanessa Grazzlotin PCdoB PSB/PCOOB
Presentes de Amazonas 7

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS
Conf(Jcio Moura PMOB PMOB/PST/PTN
Eurrpedes Miranda POT
Expedito JCmior PFL
Marinha Raupp PSOB PSOB/PTB
NUton Capixaba PTB PSOB/PTB
Oscar Andrade PFL
Sérgto Carvalho PSOB PSOB/PTB
Presentes de Rondonla 8

ACRE
IIdefonça Cordeiro PFL
João Tota PPB
Márcio Bittar PPS
Marcos Afonso PT
Nilson Mourão PT
Sérgio Barros PSOB PSOBIPTB
ZUa Bezerra PFL
Presentes de Acre 7

TOCANTINS
AntOnio Jorge PTB PSOB/PTB
Darci Coelho PFL
Jol!lo Ribeiro PFL
KátiaAbreu PFL
Osvaldo Reis PMOB PMOBIPST/PTN
Paulo Mourão PSDB PSOB/PTB
Ralnel Barbosa PMOB PMOB/PSTIPTN
Udson Bandeira PMDB PMOB/PST/PTN
Presentes de Tocantins 8

MARANHÃO
Antonio Joaquim Araújo PPB
Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Gastão Vieira PMOB PMOB/PSTIPTN'
João Castelo PSDB PSOBIPTB
José Antonio Almeida PSB PSBIPCOOB
Mauro Fecury PFL
Neiva Moreira POT
Nlce Lobão PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMOB PMDBIPSTIPTN
Roberto Rocha PSOB PSOB/PTB
Sebastião Madeira PSOB PSOBIPTB
Presentes de Maranhão 13
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Partido Bloco
CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB PSDBIPTB
Almeida de Jesus PL PUPSL
Anfbal Gomes PMDB PMDBIPST/PTN
Antonio Cambraia PSDB PSDB/PTB
Amon Bezerra PSDB PSDB/PTB
Eunfclo Oliveira PMDB PMOB/PST/PTN
Inécio Arruda PCdoB PSBIPCDOB
José Llnhares PPB
José Pimentel PT
Léo A1cantara PSDB PSDB/PTB
Manoel Salviano PSDB PSDBIPTB
Mauro Benevides PMDB PMDBIPST/PTN
Moroni Torgan PFL
Nelson Otoch PSDB PSDB/PTB
Pinheiro Landim PMDB PMOBIPST/PTN
Raimundo Gomes de Matos PSDB PSDB/PTB
Rommel Feljó PSDB PSDB/PTB
Sérgio Novais PSB PSBIPCDOB
Vicente Arruda PSDB PSDBIPTB
Presentes de CearA 20

PlAul
Atila Lira PSDB PSDBIPTB
B.Sé PSDB PSDBIPTB
Ciro Nogueira PFL
Gessivaldo Isalas PMDB PMDBIPST/PTN
JoAo Henrique PMDB PMDBIPST/PTN
Mussa Demes PFL
Themfstocles Sampaio PMDB PMDBIPST/PTN
Welllngton Dias PT
Presentes de Plaui 8

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB PMDBIPST/PTN
Betlnho Rosado PFL
Henrique Eduardo Alves PMDB PMDB/PSTIPTN
Iberê Ferreira PPB
Lalre Rosado PMDB PMDB/PST/PTN
lavoisier Maia PFL
MúcloSé PMDB PMDB/PST/PTN
Ney Lopes PFL
Presentes de Rio Grande do Norte 8

-
PARAfBA
Adauto Pereira PFL
Alvaro Gaudenclo Neto PFL
Armando Abrno PMDB PMDB/PST/PTN
AvenzoarArruda PT
Cartas Dunga PMDB PMOBIPSTIPTN
Damlao Fellclano PMDB PMDB/PSTIPTN
Qomiciano Cabral PMOB PMDBIPSTIPTN
Inaldo LeMo PSDB PSDBIPTB
Marcondes Gadelha PFL
Ricardo Rique PSDB PSDBIPTB
P....ntes de Paraiba 11
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Partido Bloco
PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL
Armando Monteiro PMDB PMDB/PST/PTN
Clementino Coelho PPS
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB
Eduardo Campos PSB P~B/PCDOB

Fernando Ferro PT
Inocêncio Oliveira PFL
João Colaço PMDB PMDB/PST/PTN
Joaquim Francisco PFL
Joel De Hollanda PFL
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PFL
Luiz Piauhylino PSDB PSDB/PTB
Marcos de Jesus PSDB PSDB/PTB
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Corrêa PPB
Pedro Eugênio PPS
Ricardo Fiuza PFL
Salatiel Carvalho PMDB PMDBIPST/PTN
Sérgio Guerra PSDB PSDB/PTB

Presentes de Pernambuco 22

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB PSDB/PTB
Augusto Farias PPB
Helenildo Ribeiro PSDB PSDB/PTB
João Caldas PL PUPSL
Joaquim Brito PT
José Thomaz Nonô PFL
Luiz Dantas PST PMDB/PST/PTN
Regis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas 8

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC
Augusto Franco PSDB PSDB/PTB
Jorge Alberto PMDB PMDB/PST/PTN
José Teles PSDB PSDB/PTB
Marcelo Déda PT
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB
Sérgio Reis PSDB PSDB/PTB
Presentes de Sergipe 7
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Partido Bloco
BAHIA
Coriolano Sales PMDB PMDB/PSTIPTN
Eujãcio Simões PL PUPSL
Félix Mendonça PTB PSDB/PTB
Francistônlo Pinto PMDB PMDB/PST/PTN
Geddel Vieira Lima PMDB PMDB/PST/PTN
Geraldo Simões PT
Haroldo Lima PCdoB PSBIPCDOB
Jaime Fernandes PFL
Jairo Azi PFL
Jairo Carneiro PFL
João Almeida PSDB PSDB/PTB
João Leão PSDB PSDB/PTB
Jonival Lucas Junior PFL
Jorge Khoury PFL
José Carlos Aleluia PFL
José Rocha PFL
José'Ronaldo PFL
Jutahy Junior PSDB PSDB/PTB
Leur Lomanto PFL
Luiz Moreira S.Part.
Mário Negromonte PSDB PSDB/PTB
Nelson Pellegrino PT
Paulo Braga PFL
Paulo Magalhães PFL
Reginaldo Germano PFL
Roland Lavigne PFL
Saulo Pedrosa PSDB PSDB/PTB
Urslcino Queiroz PFL
Waldir Pires PT
Walter Pinheiro PT
Yvonilton Gonçalves PPB
Presentes de Bahia 32
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Partido Bloco
MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB PSDB/PTB
Aécio Neves PSDB PSDB/PTB
AntOnio do Valle PMDB PMDB/PST/PTN
Bonifácio de Andrada PSDB PSDB/PTB
Cabo Júlio PL PUPSL
Carlos Mosconi PSDB PSDB/PTB
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB PSDB/PTB
Danilo de Castro PSDB PSDB/PTB
Edmar Moreira PPB
Eduardo Barbosa PSDB PSDBIPTB
Ellseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB PMDB/PST/PTN
Gllmar Machado PT
Hélio Costa PMDB PMDB/PST/PTN
Herculano Anghinetti PPB
Ibrahim Abl-Ackel PPB
Jaime Martins PFL
João Fassarella PT
João MagalhAes PMOB PMDBIPST/PTN
João Magno PT
José Milita0 PSDB PSDS/PTB
Júlio Delgado PMDB PMDBIPST/PTN
Lael Varella PFL
Lincoln Portela PSL PUPSL
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima PMDB PMDB/PST/PTN
Maria do Carn10 Lara PT
Maria Elvira PMDB PMDB/PST/PTN
Mário Assad Júnior PFL
Mério de Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN
Narcio Rodrigues PSDB PSDB/PTB
Nilmário Miranda PT
OdelmoLeAo PPB
Olimpio Pires POT
Osmênlo Pereira PMDB PMDB/PST/PTN
Philemon Rodrigues PL PUPSL
Rafael Guerra PSDB PSDB/PTB
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PPB
Romeu Queiroz PSDB PSDB/PTB
Saraiva Felipe PMDB PMDB/PST/PTN
Sérgio Miranda pedoB PSBIPCDOB
Virgnio Guimarães PT
Walfrido Mares Gula PTB PSDB/PTB
Zaire Rezende PMDB PMDB/PSTIPTN
Presentes de Minas Gerais 46
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Partldó Bloco

ESP[R1TO SANTO
A1olzJo Santos PSDB PSDB/PTB
Feu Rosa PSOB PSOBIPTB
Joio Coser PT
José Carlos Elias PTB PSDB/PTB
Magno Malta PTB PSDBIPTB
Marcus Vicente PSDB PSOBIPTB
Max Mauro PTB PSOBIPTB
NUton Baiano PPB
Ricardo Ferraço PSDB PSDBIPTB
Rita Camata PMOB PMOB/PST/PTN
Presentes de Espírito Santo 10

RIO DE JANEIRO
A1clone Athayde PPB
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB
Alexandre Santos PSOB PSOBIPTB
A1merlnda de Carvalho PFL
Arolde de Oliveira PFL
Ayrton Xerêz PPS
Bispo Rodrigues PL PUPSL
Carfos Santana PT
CelsoJacob POT
Coronel Garcia PSOB PSOB/PTB
Dlno Fernandes PSDB PSDB/PTB
Dr. Heleno PSDB PSOBIPTB
EberSlIva POT
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves PTB PSDBIPTB
lédio Rosa PMOB PMOBIPST/PTN
Jair Bolsonaro PPB
Jandira Feghall PCdoB PSB/PCOOB
João Mendes PMDB PMDB/PST/PTN
Joio sampaio PDT
Jorge Bittar PT
Jorge Wilson PMDB PMDBIPST/PTN
José Carlos Coutinho PFL
Laura Carneiro PFL
LuIs Eduardo POT
Luiz Sérgio PT
Mattos Nascimento PST PMDBIPSTIPTN
Milton Temer PT
Mlrlam Reid por
Miro Teixeira POT
Pastor Valdecl Paiva PSL PLlPSL
Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB
Paulo de Almeida PPB
Paulo Feij6 PSOB PSOBIPTB
Roberto Jefferson PTB PSDB/PTB
Rodrigo Maia PTB PSOB/PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB PSDB/PTB
Simão Sesslm PPB
Vivaldo Barbosa PDT
Wanderley Martins POT
P....ntes de Rio de Janeiro 41
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Partido Bloco
SAOPAULO
Alberto Goldman PSDB PSDB/PTB
Alberto Mourao PMDB PMDBIPSTIPTN
A1olzio Mercadante PT
André Benassi PSDB PSDBIPTB
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzlo PSDB PSDB/PTB
Antonio Kandir PSDB PSDBIPTB
Antonio Paloccl PT
Arlindo Chlnaglla PT
Arnaldo Faria de Sé PPB
Arnaldo Madeira PSDB PSDBlPTB
Bispo Wanderval PL PUPSL
CelsoGlgllo PTB PSDB/PTB
Celso Russomanno PPB
Clovis Volpl PSDB PSDB/PTB
Corauci Sobrinho PFL
Cunha Bueno PPB
De Velasco PSL PUPSL
Delfim Netto PPB
Dr. Eviléslo PSB PSB/P.CDOB
Dr. Hélio ~DT

Duilio Plsaneschl PTB PSDB/PTB
Edlnho Araújo PPS
Eduardo Jorge PT
Emerson Kapaz PPS
Fernando Zuppo PDT
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Jair Meneguelll PT
João Herrmann Neto PPS
Jolio Paulo PT
Jorge Tadeu Mudalen PMDB PMDBIPSTIPTN
José de Abreu PTN PMDBIPST/PTN
José Dirceu PT
José Genofno PT
José India PMDB PMDBIPST/PTN
José Machado PT
José Roberto Batochio PDT
Julio Semeghinl PSDB PSDBIPTB
Lamartlne Posella PMDB PMDB/PSTIPTN
Luiz Antonio Fleury PTB PSDBIPTB
Lulza Erundlna PSB PSB/PCDOB
Maluly Netto PFL
Marcelo Barbieri PMDB PMDBIPSTIPTN
Marcos Clntra PL PL/PSL
Medeiros PFL
Milton Montl PMDBIPST/PTN
Moreira Ferreira PFL
Nelo Rodolfo PMDB PMDBIPST/PTN
Nelson Marquezelli PTB PSDB/PT8
Neuton Lima PFL
Paulo Kobayashl PSDB PSDBIPTB
Paulo Lima PMDB PMDBIPSTIPTN
Professor Lulzlnho PT
Ricardo Berz:olnl PT
Ricardo Izar PMDB PMDB/PSTIPTN
Rubens Furlan PPS
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Partido Bloco
SAOPAULO
Salvador Zimbaldi PSDB PSDBIPTB
Sampaio Ô6rla PSDB PSDB/PTB
Silvio Torres PSDB PSDB/PTB
Teima de Souza PT
VadãoGomes PPB
Valdemar Costa Neto PL PLlPSL
Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano PSDB PSDB/PTB
Zulaiê Cobra PSDB PSDBIPTB
Presentes de São Paulo 67

MATO GROSSO
Celclta Pinheiro PFL
Uno Rossi PSDB PSDBIPTB
Osvaldo Sobrinho PTB PSDBIPTB
Ricarte de Freitas PSDB PSDBIPTB
Teté Bezerra PMDB PMDBIPST/PTN
Wilson Santos PMDB PMDBIPST/PTN
Presentes de Mato Grosso 6

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSBIPCDOB
Alberto Fraga PMDB PMDB/PSTIPTN
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMDB PMOB/PST/PTN
Maria Abadia PSDB PSDB/PTB
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Presentes de Distrito Federal 7

GoIÁs
Barbosa Neto PMDB PMDB/PST/PTN
Euler Morais PMDB PMDB/PST/PTN
Geovan Freitas PMDB PMOB/PSTIPTN
Jovair Arantes PSDB PSDB/PTB
Juquinha PSDB PSDB/PTB
Lidia Quinan PSDB PSDB/PTB
Luiz Bittencourt PMDB PMDB/PSTIPTN
Norberto Teixeira PMDB PMDB/PSTIPTN
Pedro Canedo PSDB PSDB/PTB
Pedro Chaves PMDB PMDB/PST/PTN
Pedro Wilson PT
Roberto Balestra PPB
Ronaldo Caiado PFL
VilmarRocha PFL

Presentes de Gol. 15

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT
Joio Grandlo PT
Marçal Filho PMDB PMDBlPST/PTN
Marlsa Serrano PSDB PSDB/PTB
Pedro Pedrosslan PFL
Waldemir Moka PMDB PMDB/PSTIPTN
Presentes de Mato Grosso do SUl 7
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Partido Bloco
PARANÁ
Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PFL
Airton Roveda PSOB PSDBIPTB
Alex Canzlani PSOB PSOBIPTB
Chico da Princesa PSDB PSDB/PTB
Dilceu Speratico PPB
Dr. Rosinha PT
FlávioAms PSDB PSDB/PTB
Gustavo Fruet PMDB PMDB/PST/PTN
Hermes Parcianello PMOB PMDBIPSTIPTN
Iris Simões PTB PSOBIPTS
José Borba PMDB PMDBIPST/PTN
José Cartas Martinez PTS PSDS/PTB
José Janene PPS
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly PSOS PSDB/PTB
Márcio Matos PT
Max Rosenmann PSOB PSDB/PTB
Moacir Micheletto PMOB PMDBIPST/PTN
Nelson Meurer PPB
Odflio Balblnotti PSDB PSDBIPTB
Oliveira Filho PSDB PSDB/PTB
Osmar Serraglio PMOB PMDB/PSTIPTN
Padre Roque PT
Rafael Greca PFL
Renato Silva PSOB PSDB/PTB
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL
Presentes de Paraná 30

SANTA CATARINA
Antônio Cartos Konder Reis PFL
Cartito Merss PT
Edlnho Bez PMDB PMOB/PST/PTN
Edison Andrino PMOB PMDB/PST/PTN
Fernando Coruja POT
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
JoAo Matos PMOS PMOBIPST/PTN
José Cartas Vieira PFL
Luci Choinacki PT
Pedro Blttencourt PFL
Raimundo Colombo PFL
Renato Vianna PMDB PMDBIPST/PTN
Serafim Venzon POT
Vicente Caropreso PSDS PSDSIPTB
Presentes de Santa catarina 15
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RIO GRANDE DO SUL
Airton Dipp
Alceu Collares
Augusto Nardes
Caio Riela
Darc(sio Perondi
Esther Grossi
Fernando Marroni
Fetter Júnior
Henrique Fontana
Júlio Redecker
Luis Carlos Heinze
Luiz Mainardi
Marcos Rolim
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Nelson Proença
Osvaldo Biolchi
PauloPairn
Pompeo de Mattos
Roberto Argenta
Synval Guazzelli
Waldomiro Fioravante
Presentes de Rio Granele do Sul 22

Partido

por
por
PPB
PTB
PMDB
PT
PT
PPB
PT
PPB
PPB
PT
PT
PMDB
PSOB
PMDB
PMOB
PT
POT
PHS
PMDB
PT

Bloco

PSOB/PTB
PMOB/PST/PTN

PMDB/PST/PTN
PSOB/PTB
PMDB/PST/PTN
PMDB/PST/PTN

PMDB/PST/PTN

1- ABERTURA DA SESSÃO

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 456 Srs.
Deputados.

Está aberta a sessão.

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

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

11- LEITURA DA ATA

O SR. JOSÉ RONALDO, servindo como 2º Se
cretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual, sem observações, é aprovada.

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

111 - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.

IV - ORDEM DO DIA

O SR. 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 CONSTITUiÇÃO

Nº 7-0, DE 1999
(Do Senado Federal)

Continuação da discussão, em se
gundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição, que dá nova redação ao in
ciso XXIX do art. 7º e revoga o art. 233 da
Constituição Federal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há re
querimento sobre a mesa.

Sr. Presidente,



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT?

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PUPSL?

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - O Bloco Parlamentar
PUPSL vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPB?

O SR. ODELMO LEÃO (PP8 - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "sim".
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Requeremos, nos termos regimentais, o encer- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem
ramento da discussão da PEC nº 7-0, de 1999, do Se- estiver de acordo permaneça como se acha. (Pausa.)
nado Federal. Aprovado.

Sala das Sessões, em de maio de 2000. - Eu- Encerrada a discussão.
ler Morais, Vice-Líder do Bloco Parlamentar Passa-se à votação.
PMDB/PST/PTN - Veda Crusius, Vice-Líd~rdo Blo- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Para en-
co Parlamentar PSDB/PTB - Ar~ald~ Madeira, Líder caminhar a votação da matéria, concedo a palavra ao
do Governo - Gérson Peres, Vlce-Llder do PPB. Sr. Deputado Inácio Arruda para encaminhar contra.

_ O SR. ~RESIDENTE (Michel Temer) --: Em v~ta- O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
çao o requerimento. Como votam os Srs. Lideres. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Srfis e Srs.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem Deputados, atendendo a recomendação do jurista,
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da Deputado Federal e ex-Ministro Ibrahim Abi-Ackel, re.
Frente Liberal vota "sim" ao encerramento da discus- solvi trazer a Constituição, porque temos assistido a
são, pois o assunto já foi devidamente esclarecido. No um bom número de Deputados argüir essa questão
encaminhamento da votação, peço aos Srs. Líderes do texto constitucional.
que encaminhem :'sim" ou "não". A matéria já foi devi- É preciso fazermos uma diferença. Uns sobem
damente esclarecida. Trata-se de segundo turno. aqui para rasgar a Constituição, outros sobem para

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como defendê-Ia. Nós estamos subindo para defender a
vota o Bloco Parlamentar PSOB/PTB? Constituição e dizer que, depois de desmontada na

O SR. SILVIO TORRES (Bloco/PSDB - SP. Sem parte da ordem econômica e financeira, assim como
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Parla- no que diz respeito à área administrativa e à Previ·
mentar PSDB/PTB vota "sim". dência, o Governo e sua famosa base aliada resolve-

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como ram partir para ata?a~ o capít~l~ relativo aos di~ei~os
t PMOB? trabalhistas, aos direitos. SOCiaiS do povo braSileiro,

vo a o . 'd d' t ' I E ft I ue ueremO SR OSMAR SERRAGLlO (Bloco/PMDB _ con~1 ,era o In,a acave . e~se cap u o q q
" - ". " modificar, partindo de um dIscurso da bancada rura·

PRo ~em revlsao do orador.) - O PMOB vota Sim, Sr. lista de que estaria havendo uma diferenciação entre
Presidente. os trabalhadores, quando os trabalhadores são todos

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como iguais. A partir dessa premissa, poderíamos conside.
vota o PPS? rar também que os produtores rurais são iguais aos

O SR. RUBENS FURLAN (PPS - SP. Sem revi- industriais e aos comerciantes, e não o são.
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim". Temos dado aqui tratamento diferenciado aos

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como produtores rurais. Nós da Oposição - PCdoB, PT,
vota o PSB? PSB, PDT - temos votado no sentido de modificar o

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (B/oco/PSB - perfil da dívida dos ruralistas, dos produtores rur~is,

MA Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente o PSB pequenos, médios e até grandes. Temos discutido
vot~ "não". 'essadiferenciação, porque eles são desiguais. A agri

cultura não é igual à indústria e não é igual ao comér
cio. E os trabalhadores rurais também não são iguais
aos trabalhadores da cidade, aos trabalhadores in
dustriais, aos operários, aos prestadores de serviço.
Eles não podem, portanto, ser tratados com esse ní
vel de igualdade com que se quer tratá-los aqui.

A nossa Carta Magna, sabiamente, não só fez a
diferenciação, deu garantias. Isso está aqui na Consti
tuição Federal. Se querem que se faça essa contesta
ção com o texto constitucional na mão, aqui está ele.

Se recorrermos à Constituição, veremos que no
seu art. 233 está dito que basta a comprovãção: Os
empregadores comprovam o cumprimento das abri·
gações trabalhistas, e fica resolvido o assunto. Agora,
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não se pode atentar contra direitos mínimos dos tra- tentação. O principal deles é o que diz que est~

balhadores rurais no Brasil. É querer desprotegê-los emenda vem para o bem dos trabalhadores rurais. E
totalmente. a primeira vez que àlguém quer fazer o bem a uma

A nobre Deputada Ana Catarina, Relatora da pessoa que não quer esse bem e que gostaria de ver
matéria na Comissão Especial que analisou o projeto, mantido o mal que alguns aqui dizem estar combaten-
Sr. Presidente, buscou estabelecer essa diferença mí- do. Há Deputados aqui que querem fazer o bem. à for-
nima, porque S. Ex!! conhece o interior do seu Estado, ça, porque gostam tanto dos trabalhadores rurais que
o Rio Grande do Norte. Teve S. Ex!! o mínimo de sen- efetivamente pretendem aprovar uma emenda con-
sibilidade qU.e, lamentavelmente, a bancada ruralista trariando a manifestação de todas as entidades re-
e grande parte da bancada de sustentação desse Go- presentativas desses trabalhadores.
vemo não têm e parte para o ataque à Constituição, Para defender essa emenda é preciso que te-
nos direitos mínimos dos trabalhadores brasileiros. nham a sinceridade de dizer que é uma emenda, sim,
Esse é o problema. dos ruralistas, dos proprietários rurais, eque contraria

Muitos, ao subir a esta tribuna com a Constitui- os interesses dos trabalhadores rurais. Não há con-
ção na mão, têm de deixar claro que intenção têm. sistência na argumentação de que querem de fato de-
Para que a trazem? Para rasgá-Ia? Para que trazem a fender os interesses dos trabalhadores rurais, por-
Constituição? Para desmontar os direitos dos traba- que, nas oportunidades que esses trabalhadores tive-
Ihadores rurais do nosso País, ou para defender seus ram de se pronunciar, manifestaram-se absolutamen-
direitos mínimos? te contrários a essa emenda. Logo, é um artifício que

Aquilo que os trabalhadores têm garantido não pode ser usado neste debate.
constitucionalmente, Sr-'s e Srs. Deputados, são direi- O outro argumento é o que diz que essa emen-
tos mínimos. Não há nenhuma aberração de direito da é justa porque nivela o trabalhador urbano ao rural
aqui. Não há direito imprescritível. Basta que os em- como se não existisse diferença entre a cidade e o
pregadores comprovem junto à Justiça do Trabalho o campo. Ora, Sr-'s e Srs. Parlamentares, se não existe
cumprimento dos seus compromissos. Acabou ~ssa essa diferença, por que tratar diferentemente os pro-
história de imprescritibilidade. Não existe isso. E só prietários rurais e os urbanos? Por que a diferença
examinar a Constituição. Se querem argüir a Consti- entre o tratamento que se dá à dívida dos agricultores
tuição, peguem-na e leiam-na. Mas não é isso o que e aquele que se dá à dos devedores urbanos de ou-
desejam. Querem na verdade retirar direitos mínimos tras funções? É evidente que há diferença, sim, e ela
dos trabalhadores. deve ser respeitada.

.P?r esta razão, Sr. Presidente, não podemos, Não vejo como dizer que o trabalhador rural tem
e~ hlpotese algu~a, defender a emenda ora em vota- as mesmas condições e facilidades parajngressar na
çao neste plenáriO. Justiça que o trabalhador urbano, porque ele não as

O SR. PRESIDENtE (Michel Temer) - Para en· tem efetivamente. Com essa emenda, pretende-se
caminhar a favor, concedo a palavra ao Deputado Ru- criar, sim, uma diferença, para facilitar a vida dos em-
bens Furlan. pregadores rurais.

O SR. RUBENS FURLAN (PPS - SP. Sem Uma outra questão me parece fundamental: não
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr-'s e Srs. Depu- se apresentou aqui nenhum fato que pudesse justifi-
tados, entendemos que os Constituintes não avança- car ou comprovar a tese de que a Constituição está
ram em absolutamente nada quando criaram essa si- criando uma situação de quebra dos proprietários ru-
tuação. Desejamos hoje facilitar a relação do traba- rais. Não se apresentou nenhum fato, só ilações. Nós
Ihador rural com o produtor rural. O PPS só deseja fa- poderíamos dizer exatamente o contrário, isto é, que
cilitar. essa emenda é que vai causar problema muito sério,

Por esta razão, o PPS vota "sim". porque todos agora poderiam querer entrar de uma
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para en- vez só na Justiça.

caminhar contra, concedo a palavra ao Deputado Sr-'s e Srs. Deputados, não vamos trocar ilações
Avenzoar Arruda. sobre questão tão simples. O fato é que se pretende

O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Sem re- reduzir os direitos dos trabalhadores rurais. Essa é a
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr-'s e Srs. Parla- questão essencial. Pretende-se um tratamento dife-
mentares, creio que precisamos refutar alguns dos renciado para a propriedade rural, em benefício des-
argumentos aqui apresentados e que não têm sus- ta, e um tratamento igualitário para o trabalhador rural
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em relação ao trabalhador urbano em detrimento do prego no campo, querem levar de volta à terra muitos
primeiro. agricultores que abandonaram as suas propriedades

Portanto, eu gostaria de relembrar o que o Depu- e outros agricultores que precisãm voltar e ter seu
tado Inácio Arruda já esboçou tão bem: o art. 233 que emprego no campo, que votem a favor desta PECo
está sendo revogado permite ao empregadõ-r rural, a Encaminhamos o voto favorável à aprovaçãó (la
cada cinco anos, fazer a quitação das suas obriga- Proposta de Emenda à Constituição n2 7.
ções. Portanto, não é verdade que, por obra e graça O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou sub-
do trabalhador rural seus direitos trabalhistas podem meter a votos, em 2º turno, a proposta de Emenda à
ser cobrados por vinte, trinta ou quarenta anos. Isso Constituição nº 7 de 1999.
não é verdadel, Isso só vai a,?on.tecer se ?e~pregador As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
r~ra.l, a cada cinco anos, nao fizer a qUltaçao desses nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
direitos. Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto

O art. 233 da Constituição Federal diz: constitucional:

Art. 233 Art. 12 O inciso XXIX do art. 72 da Constituição
........... Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
§ 1!! Uma vez comprovado o cumpri

mento das obrigações mencionadas neste
artigo, fica o empregador isento de qualquer
ônus decorrente daquelas obrigações no
período respectivo; {...) -

Portanto, não se sustenta uma tese des~~s.

Infelizmente, pretende-se, com esta emenda, de
fato, criar mais uma dificuldade para o trabalhador rural.
E, por incrível que pareça, o efeito será o contrário do
que foi anunciado, porque, se não se tem nenhuma faci
lidade para ser trabalhador rural hoje, qual é a tendên
cia? Dizem os ruralistas: "A tendência é ele voltar para o
campo". Ora, se com esse direito assegurado ele já está
saindo do campo, imaginem sem ele.

O que V. Ex!!s pretendem com isso?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para en

caminhar a favor, concedo a palavra ao Deputado DiI
ceu Sperafico.

O SR. DILCEU SPERAFlCO (PPB - PRo Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Srês e Srs. Deputa
dos, esta proposta de emenda à Constituição já foi mui
to discutida nesta Casa, foi aprovada no Senado Fede
ral em dois turnos, e, aqui na Câmara dos Deputados,
em primeiro turno, por 365 votos favoráveis.

Trata-se de uma proposta que vem ao encontro
dos interesses da agricultura brasileira. É uma PEC
que realmente está olhando para o pequeno proprie
tário rural, que precisa de um empregado; de modo
especial, está olhando para o trabalhador rural, que
hoje é enjeitado. Ele não é aceito nas propriedades
rurais em razão do medo que os proprietários têm da
não-prescrição da ação trabalhista.

É por isso que agora não adianta mais discutir
mos a matéria. Precisamos, sim, é votá-Ia.

Por isso peço encarecidamente a todos os no
bres Parlamentares que realmente querem ver o em-

"Art. 72 .

XXIX - ação, quanto aos critérios re
sultantes das relações de trabalho, com pra
zo prescricional de cinco anos para os tra
balhadores urbanos e. rurais, até o Ifmite de
dois anos após a extinção do contrato de
trabalho; (NR)"

Art. 22 Revogam-se as alíneas a e b do inciso
XXIX do art. 72 , e o art. 223, das Disposições Cons
titucionais Gerais.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Líderes?

Como vota o Partido Humanista? (Pausa.)
Como vota o PV?
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, da primeira vez a
minha votação foi contrária, porque eu estava com o
voto da Relatora, a Deputada Ana Catarina, do PMDB
do Rio Grande do Norte.

Argumentava a nobre Deputada que os trabalha
dores rurais precisavam de um prazo um pouco maior:
em vez de cinco anos, precisavam de sete. Eu espera
va, naquele momento, que pudéssemos dilatar o prazo.
Hoje, não vejo mais condições de alterar o projeto.

Portanto, a minha votação segue "não", mas eu
não tenho mais condições de alterar o projeto. Voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPS? (Pausa.)

Como vota o Bloco Parlamentar PUPSL?

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par
lamentar PUPSL entende que equiparar os prazos
prescricionais para cinco anos não está prejudicando
o trabalhador brasileiro, porque se trata de oastante
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tempo para que a pessoa reflita. Ademais, dois anos sos Municípios, a relação-de distância, têm extrema
após ser demitida, ela poderá tr à Justiça reivindicar dificuldade no- sentido da reclamação, da obtenção e
os seus direitos trabalhistas. da busca dos seus direitos. logo, a diferença que o

Conscientes de que não estamos fazendo injus- Constituinte enxergou possibilitou eliminar essa dis-
tiça com o trabalhador rUJal, votamos "sim". tância, eliminar essa dificuldade, dando ao trabalha-

O SR. PRESIDENTE (Michel-Temer) - Como dor rural um tratamento diferenciado a partir das cir-
vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB? cunstâncias em que ele vive.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (BlocolPSB - Por isso, por entender essas questões, Sr. Presi-
MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pelas dente, o Partido dos Trabalhadores vota "não".
razões mencionadas na tribuna quando se discutiu o O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PT
projeto e pelas razões da Deputada Luiza Erundina e vota "não".
dos Deputados Inácio Arruda e Sérgio Novais, enca- Como vota o Bloco Parlamentar PMOBIPSTIPTN?
minhamos o voto "não". O SR. OSMAR SERRAGLlO (Bloco/PMOB -

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como PR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como
vota o PPS? advogado que militou vinte anos na zona rural, inclu-

O SR. AYRTON XERÊZ (PPS - RJ. Sem revisão sive acompanhando os interesses de sindicatos de
do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim'; a este trabalhadores ruraís, eu encaminho com muito orgu-
projeto. lho, em nome do PMDB, o voto favorável, porque en-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como tendo que com isso iremos contribuir para a geração
vota o POT? de empregos na zona rural.

O SR. FERNANDO CORUJA (POT - SC. Sem O PMOB vota "sim", Sr. Presidente.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, no primeiro turno, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PFL
o PDT já encaminhou o voto "não", mas deixou livre como vota?
aqueles Deputados que acham que em função de situ- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL- PE. Sem re-
ações regionais devam encaminhar diferentemente. visão do orador.) - Sr. Presidente, creio que não é preci-

O POT encaminha o voto "não". so demorar muito. O assunto já foi devidamente esclare-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPB cido. Há vantagens na uniformização entre a cidade e o

como vota? campo: cinco anos de prescrição, com dois anos para o
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- prazo da última rescisão trabalhista. Não é verdade que

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o hoje o homem do campo não esteja tão bem informado
voto "sim". quanto o da cidade, haja vista os sindicatos, as associa-

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como çães, as cooperativas e assim por diante.
vota o PT? Sr. Presidente, são 6 milhões de casas desocu-

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revisão padas no campo. Hoje, a maior parte dos trabalhado·
do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores res rurais estão na informalidade. Nós, com esse pro-
tentou a todo momento fazer uma discussão acerca do jeto, vamos gerar milhões de empregos no campo.
prazo da prescrição da reclamação trabalhista. Essa é a grande verdade. Por isso, o projeto é funda-

Lamentavelmente, há insensibilidade no trato des- mental para o Pars, sobretudo na busca do emprego,
sa questão, de achar que é possfvel ter uma relação de que é o grande desafio que temos pela frente.
igualdade quando desiguais estão sendo equiparados. Por isso, o PFL recomenda o voto "sim".

Aqueles que estão defendendo isso conhecem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
muito bem a realidade do campo. Sabem, e por isso vota o Bloco Parlamentar PSOB/PTB?
estão incisivamente fazendo essa defesa, que essa é O SR. ROBERTO JEFFERSON (BlocolPTB -
uma realidade completamente diferente da área urba· RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, temos
na. E talvez estejam querendo, como disse muito bem para nós que a melhor política social é o emprego.
o Deputado Avenzoar Arruda, forçar alguém a aceitar Esse tratamento iníquo, injusto entre a cidade e o
o que eles consideram de bem, que para esse coleti- campo tem levado o desemprego ao campo.
vo vai configurar-se como algo ruim e mau. Portanto, Portanto, a postura do Bloco Parlamentar
é criar uma situação de dificuldade. PSDB/PTB é votar favoravelmente à emenda, ao tex-

É bom lembrar que esses trabalhadores do to que vem do Senado, a fim de que possamos ofere-
campó, até por cireunstância~_pQr que pas~am div.er.- ceroportunid~dé_dEJemprego no campo, o que a atual
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legislação impede. Nosso debate não é ideológico, O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
não tem ódio, não tem rancor nem quer convulsão. são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o
Pelo contrário, queremos a pacificação. E nessa bus- voto "sim" e solicita à sua bancada que acorra ao ple-
ca, recomendamos às nossas bancadas o voto "sim". nário. A matéria é importante. Trata-se da PEC nº 7,

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota "sim". da imprescritibilidade no campo, que vai permitir a ge-
Como vota o Governo? ração de trabalho no meio rural e uma relação pacífi-

O SR. DUILIO PISANESCHI (Bloco/PTB _ Sp. ca entre capital e trabalho. .
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo O PPB apela para sua ba~~a~aa fim de que ve-
recomenda o voto "sim", pelo alcance desse projeto nha votar e recomenda o voto l?lm.
social, que, tenho certeza, vai gerar milhares de em- O SR. NILTON CAPIXABA - Sr. Presidente,
pregos na área rural. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi- OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA
dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem a palavra.
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis- O SR. NILTON CAPIXABA (Bloco/PTB - RO.
tema eletrônico. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação

Está iniciada a votação. anterior, votei com o partido.

Queiram seguir a orientação do visor de cada O SR. JOÃO CALDAS - Sr. Presidente, peço a
posto. palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
Deputados, venham ao plenário. Há votação nominal. a palavra.
Venham ao plenário. O SR. JOÃO CALDAS (Bloco/PL - AL Sem re-

Quero dizer aos Srs. Deputados que teremos visão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Liberal
sessão extraordinária amanhã, a partir das 9h. pede à sua bancada que venha ao plenário. Há ai-

O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço a guns faltantes. É muito importante votar esta matéria,
palavra pela ordem. tão necessária para o trabalhador rural, para o empre-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem V. Ex!! sário, para aquele que está pensando em agrobusi-
a palavra. ness, investindo no campo. O Brasil precisa que esta

O SR. RODRIGO MAIA (Bloco/PTB _ RJ. Sem matéria seja aprovada. .
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante- O SR. P~ESIDENTE (MIchel Temer) - Vou en-
rior, votei com o Bloco. cerrar a votaçao.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA _ Sr. Presidente, O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi-
peço a palavra pela ordem. dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL _ PE. Sem O SR. M~~DES RIBEIRO FILHO (~loco/PMD.B
revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço um apelo - RS. Sem revl~ao do orador.) - Sr. PreSidente, ,~~I~
aos Srs. Parlamentares presentes nas diferentes de- do que fluxo,. eXiste a vontade ~e todos de votar sim
pendências da Casa no sentido de que acorram ao a esta matéria, extremamente Importante.
plenário. Estamos votando matéria importantíssima, Peço aos Deputados que venham ao plenário.
uma PEC que uniformiza as questões trabalhistas na Estamos votando uma emenda constitucional e preci-
cidade e no campo, estabelecendo o prazo prescricio- samos de quorum qualificado para aprová-Ia em se-
nal de cinco anos depois de decorridos dois anos da gundo turno.
última rescisão de contrato. É uma proposta funda- . O SR. DUILIO PISANESCHI - Sr. Presidente,
mental, que precisamos definir. O Senado aprovou-a peço a palavra pela ordem.
em dois turnos, e a Câmara dos Deputados, em um OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
turno, com 365 votos favoráveis. Precisamos urgente- a palavra.
mente concluir a votação desta matéria. O SR. DUILlO PISANESCHI (Bloco/PTB - SP.

Srs. Parlamentares, venham ao plenário. É im- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo
portante que cada Parlamentar marque sua posição. convoca sua base para esta votação, que precisa de

O PFL vota "sim". 308 votos favoráveis.
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O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, va- Os agricultores perderão o medo e voltarão a empre-
mos encerrar esta votação. gar. Há necessidade de 308 votos. Vamos votar.

O SR. ARNON BEZERRA - Sr. Presidente, O SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra. a palavra.

O SR. ARNON BEZERRA (Bloco/PSDB - CE. O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação da Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, confirmo
sessão anterior, acompanhei a Liderança do PSDB. meu voto "não".

O SR. MAX MAURO - Sr. Presidente, peço a O SR. MAX MAURO (BlocolPTB - ES. Sem revi-
palavra pela ordem. são do orador.) - Sr. Presidente, reitero que, na votação

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!! anterior, votei de acordo com a orientação do partido.
a palavra. O SR. ANTÔNIO GERALDO - Sr. Presidente,

O SR. MAX MAURO (Bloco/PTS - ES. Sem re- peço a palavra pela ordem.
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
or, votei de acordo com a orientação do partido. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, O SR. ANTÔNIO GERALDO (PFL - PE. Pela
peço a palavra pela ordem. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex! aproveito esta oportunidade para fazer o registro do
a palavra. aniversário de minha cidade, Caruaru, a capital do

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL _ PE. Sem Agreste, que comemora amanhã, dia 18 de maio, 143
revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço um apelo aos anos de emancipação política.
Srs. Parlamentares presentes nas diversas dependên- Caruaru é cantada em verso e prosa. É a terra
cias da Casa para que acorram ao plenário, a fim de que do Mestre Vitalino, a terra do saudoso Presidente da
possamos concluir a votação desta importante matéria. Academia Brasi!eira de Letras Austragésilo de Athay-
Trata-se de votação em segundo turno; no primeiro tur- de. Caruaru de Alvaro Lins, um dos maiores críticos fi-
no, tivemos 365 votos. Está registrada no painel eletrô- terários deste País. Caruaru e sua feira de artesanato.
nico a presença de 456 Srs. Parlamentares. Há necessi- Caruaru, a mais importante cidade do interior de Per-
dade da presença de todos. É uma votação importantís- nambuco, cidade que celebra o maior são-joão do
sima, e cada um deve marcar sua posição. mundo - com todo o respeito às demais cidades que

O PFL recomenda o voto "sim". também fazem essa festa.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB _ MG. Sem revi- Valho-me do ensejo para convidar todos os com-

são do orador.) _ Sr. Presidente, o PPB encaminha o panheiros para conhecer o maior são-joão do mundo.
voto "sim" e faz um apelo a sua bancada e aos demais O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
parlamentares para que acorram ao plenário. Esta- não há mais fluxo. Vamos encerrar a votação.
mos votando matéria de suma importância para a O SR. EXPEDITO JÚNIOR - Sr. Presidente,
economia brasileira e a agricultura deste Pars, a PEC peço a palavra pela ordem.
nº 7, da imprescritibilidade, que permite a relação ca- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
pital-trabalho no campo em parceria. a palavra.

O PPB faz um apelo aos Srs Parlamentares para O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PFL - RO. Pela or-
que venham ao plenário votare encaminha o voto "sim". demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu

O SR. DARCfslO PERONDI - Sr. Presidente, gostaria de encaminhar à Mesa o seguinte projeto de
peço a palavra pela ordem. lei, que estabelece a obrigatoriedade de dispositivo

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem V. Ex! de segurança em cartões plásticos, com dados grava-
a palavra. dos em fita magnética:

O SR. DARCfslO PERONDI (BlocoIPMDB _ RS. O Congresso Nacional decreta:

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança Art. 12 A empresa comercial e a institui-
do Governo insiste em convocar todos os parlamenta- ção financeira emissora de cartões em cuja
res a vir votar. Esta votação é de importância suprema, fita magnética estejam gravados dados que
pois vai aumentar o número de empregos na área rural. permitam ao usuário efetuar compra de bem
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ou serviço em estabêlecimento comercial, cém-criada Embrapa dos estados do Amazonas e do
sacar numerário ou movimentar conta de Pará tentou aperfeiçoar a domesticação da planta,
depósito ficam obrigadas a adotar dispositi- correndo contra o tempo, e introduzindo a cultura em
vo eletrônico de segurança para impedir a Estados como a Bahia.
cópia e a transmissão daqueles dados por Esse primeiro cicl6 de expansão atendia o mer-
equipamentos estranhos às redes utilizadas. cado interno de refrigerantes e, em menor medida, o

Art. 21! Esta lei entra em vigor 180 dias mercado de produtos geriátricos. O mercado de refri-
após a sua publicação. gerantes alcançou rapidamente um patamar estável

de consumo da semente; no que concerne ao merca-
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. do farmacêutico, o alto teor de cafeína presente no
O SR. JOSUÉ BENGTSON - Sr. Presidente, guaraná, quatro vezes superior ao do café, levou a

peço a palavra pela ordem. certas precauções quanto a seu uso. Assim, a produ-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex! ção da semente estabilizou-se em 2.300 toneladas

a palavra. anuais, quase dez vezes a quantidade produzida an-
O SR. JOSUÉ BENGTSON (Bloco/PTB - PA. tes do decreto-lei de 1972.

Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre- Até 1997, a Bahia concentrava 60% das planta-
sidente, Sr'" e Srs. Deputados, a criação da multinaci- ções brasileiras de guaraná; a partir de 1998, o Ama-
onal resultante da fusão da Brahma com a Antarctica zonas voltou a ser o maior produtor. No entanto, é pro-
abriu caminhos para que o refrigerante de guaraná vável que essa cultura espraie-se também por outros
seja comercializado mundialmente. Estados, e até por outros países, em decorrência,

Estamos, portanto, no limiar de uma expansão como já foi dito, da demanda mundial que pode estar
jamais vista no mercado do guaraná in natura, cujo prestes a ser criada.
maior produtor, e virtual monopolizador, é o Brasil. O Desde 1!! de julho de 1999, a AMBEV - Compa-
alerta, feito inicialmente pelo agrônomo e economista nhia de Bebidas das Américas, é a terceira maior cer-
Alfredo Homma, na Gazeta Mercantil - Amazonas, vejaria mundial e a 51! maior produtora mundial de re-
merece ser reproduzido nesta Casa. frigerantes. Em 21 de outubro, o acordo com a Pepsi

Convém retrocedermos até 1972, quando um Cola Internacional abriu perspectivas para a distribui-
decreto-lei estabeleceu que todo refrigerante, quando ção do guaraná em 175 países.
levasse o nome de um produto natural, deveria conter Em 2005, espera-se que o guaraná Antaretica
limites máximo e mínimo desse produto. A lei visava a seja dono de 1% do bolo mundial do mercado de refri-
proteger os consumidores. Sua conseqüência, no en- gerantes. Ora, o Brasil detém apenas 0,5% desse mer-
tanto, foi o fortalecimento dos oligopólios em detri- cado; sendo assim, ele representa um potencial de ex-
mento das indústrias de fundo de quintal, menos re- pansão superiora duzentas vezes o mercado nacional.
sistentes à legislação. Além disso, beneficiou enor- É fácil perceber a demanda que poderá ser cria-
memente os produtores de laranja e guaraná, devido da num curto período de tempo, elevando os preços
à grande demanda criada por esses produtos. do guaraná e transformando-o numa commodity 910-

O Decreto-Lei nl! 5.823 estabelecia quantitativos balizada. Milhares de empregos agrícolas podem ser
de dois decigramas a dois gramas de guaraná para criados da noite para o dia, e é preferível que sejam
cada litro de refrigerante. No caso do xarope de guara- criados aqui, no Brasil.
ná, a quantidade variava de um grama a dez gramas da Perdemos a guerra da borracha para as planta-
semente natural para cada litro. Em ambas as situa- ções da Malásia; desde então, a Amazônia não teve
çães, a quantidade de guaraná podia variar 1.000% en- mais um produto de procura mundial. Para que o gua-
tre as proporçães mínimas e máximas admitidas. raná gere riquezas de forma sustentável, é preciso,

Até 1972, a produção de guaraná era decorren- desde já, ao pensarmos na expansão dessa cultura,
te da coleta extrativa de plantios semidomesticados, preocuparmo-nos com o respeito à ecologia e à biodi-
principalmente no Estado do Amazonas. Por várias versidade. O mercado internacional é especialmente
décadas, essa produção permanecera estacionária sensível a esses temas, que podem ser capitalizados
entre 200 e 250 toneladas por ano. O decreto-lei, no positivamente, em vez de serem usados como ob~tá-

entanto, mudou o quadro, estimulando o plantio. culos à agricultura amazônica.
Na época, inexistiam estudos técnicos sobre o Não queremos, porém, ver os estados da Amazô-

plantio do guaraná, e os agricultores,tentaram adap- nia como simples exportadores de matérias-primas;
tar técnicas usadas com o café e o cacau. A re- queremos verticalizar a produção do guaraná, benefi-
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ciando-o ao máxima antes de exportá-Ia. Para que Câmara das Deputadas está na caminha da agenda
isso ocorra, é necessária a investimento em técnicas positiva, da agenda social, em busca de soluções
agrrcolas e estratégias de desenvolvimento. para a desemprega.

Sugira, portanto, que as bancadas estaduais O SR. DUILIO PISANESCHI - Sr. Presidente,
apresentem o problema aos seus Governadores, peça a palavra pela ardem.
alertando-as sobre a potencialidade da mercado que O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
está para nascer, e que pode ser perdida se não nos a palavra.

mostrarmos ~rganizados, previdentes e ~ompe!itivos. O SR. DUILlO PISANESCHI (Bloco/PTB - SP.
N Sr. Presidente, ,peço a V. EXª autorize a dlvulga- Sem revisão da orador.) - Sr. Presidente, o Governa

çao ~o meu pr~nun~lamento pela.pro!!rama A Voz da convoca a base aliada a vir ao plenária votar esta pro-
B~sll e d,emals meios de comunJcaçao desta Casa. posta de emenda constitucional, que requer quorum
MUito obrigado. N, qualificado de três quintos, ou seja, 308 votos.

OSR. ODELMO LEAO - Sr. Presidente, peço a O SR. ODELMO LEÃO _ Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordFm., palavra pela ardem.

palav~ ~~;RESIDENTE (Michel Temer) - Tem a O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão a palavra. _ .
do orador.) - Sr. Presidente, a PPB chama a atenção de N O SR. ODELMO LE~O (PPB - MG. Sem revI-
todos as Srs. Parlamentares para esta votação. A PEC sao do orad~r.) - Sr',,~re~Jdente, o P~B c~nvoca sua
n2 7 trata da imprescritibilidade no campa. Ea matéria bancada a.vir votar Sl~., Esta matéria é Importante
que vai propiciar uma boa relação entre capital e traba- para a agricultura brasJlelr~: Neste .momento vota. o
lho na campa, com harmonia e geração de empregos. É n~bre Oep~tado Romel AnJzlo, Presidente da Comls-
importante a aprovação da matéria, e precisamos do sao de Agricultura.
quorum qualificada de 308 votas "sim". Recomendamos o vota "sim".

O PPB convoca sua bancada e todos os compa- O SR. EDINHO ARAÚJO - Sr. Presidente, peça
nheiros a vir votar esta matéria, que moderniza a rela- a palavra pela ordem.
ção capital-trabalho no campa e é importante tam- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
bém para o esforça que nesse sentida realiza o Minis- a palavra.
tério da Trabalho neste momento. O SR. EDINHO ARAÚJO (PPS - SP. Pela

O PPB vota "sim". ardem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala- saudar esse encontra das mulheres denominada "Mu-

vra pela ardem. Iheres na Polrtica, Mulheres na Poder", que está senda
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem V. Exft realizada na Câmara das Deputados e que tem conta-

a palavra. do com a presença de inúmeras Parlamentares em
O SR. DR. HÉLIO (POT _ SP. Pela ordem. Sem âmbito municipal, a exemplo de São José do Rio Preto,

com a presença da Vereadora Eni Fernandes, que fez
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostarfamos de uma palestra na manhã de hoje, com a presença de
agradecer à Presidência da Casa a instalação da Co- pré-candidatas a Vereadoras no Brasil inteiro.
missão Especial que estará estudando e encami-
nhando projeto de lei acerca do comércio eletrônico. O encontro mostra a importância do trabalha

É importante para esta Casa a instalação des- que as mulheres vêm desenvolvendo e o quanto é
sa Comissão, pois, além de responder às necessi- fundamental na promoção do desenvolvimento e das
dades maiores do Pars, estabelecerá com a socie- questões sociais.
dade brasileira uma profunda discussão sobre O SR. JOÃO CALDAS - Sr. Presidente, peço a
questões vinculadas ao comércio eletrônico, o que, palavra pela ordem.
por certo, dará uma colaboração muito importante à O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex"
nossa balança comercial, além de abrir para milha- a palavra.
res de jovens deste Pars uma melhor perspectiva no O SR. JOÃO CALDAS (Bloco/PL - AL. Sem re-
mercado de trabalho. visão do orador.) - Sr. Presidente, a Deputado Carlos

Fica, portanto, registrado o nosso agradecimen- Batata encontra-se na Comissão de Agricultura e soli-
to a essa Presidência pela instalação da referida Co- cita a V. Ex·' que espere um pouco, pois deseja contri-
missão Especial e o nosso reconhecimento de que a buir com o Pars nesta votação.
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O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, chamar de negligentes, mas que optàm por outras ta-
peço a palavra pela ordem. refas: sabendo que o tempo da votação é longo,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª apostam nessa perspectiva para fazer outras coisas.
a palavra. O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente,

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem peço a palavra pela ordem.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero reiterar o O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
apelo aos Srs. Parlamentares presentes nas diferentes a palavra. .
dependências da Casa para que venham ao plenário. O SR. DARCíSJO PERONDI (Bloco/PMDB -

O último dado do painel eletrônico registrou a RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex!!
presença de 456 Srs. Parlamentares, e votaram até o tem esperado todos os deputados que estão na Casa
presente momento 426 Srs. Parlamentares. Faltam para votar. Esse critério tem servido para todas as pro-
trinta Srs. Parlamentares. postas de emenda constitucional. Temos absoluta

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a certeza de que V. Ex!! vai manter o critério.
palavra pela ordem. O SR. LUIZ CARLOS HAULV - Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª peço a palavra pela ordem.
a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- a palavra.
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o O SR. LUIZ CARLOS HAULV (Bloco/PSDB -
voto "sim". PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, antes de

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a V. Ex!! encerrar a votação, quero parabenizar o Sena-
palavra pela ordem. dor Osmar Dias, do PSDB do Paraná, nosso compa-

O SR. PRESIDENTE (Miçhel Temer) - Tem V. Exª nheiro e amigo, pela feliz iniciativa desta emenda cans-
a palavra. titucional. Damos as congratulações de todos os com-

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB _ MG. Sem panheiros a S. Exª, uma das maiores lideranças e um
revisão do orador.) - Sr. Presidente, em função da im- dos maiores conhecedores da agricultura brasileira.
portância da matéria ora em deliberação, convoco os Secretário da Agricultura do Paraná durante sete
Srs. Parlamentares do Bloco Parlamentar PSDB/PTB anos, o Senador Osmar Dias fez um dos mais profícuos
que ainda não exerceram seu dever de voto a virem e importantes trabalhos para a agricultura daquele esta-
fazê-lo. do. S. Ex!! foi um verdadeiro revolucionário na agricultura

Trata-se de matéria cuja aprovação precisa de do Estado do Paraná, que é modelo para o País.
quorum qualificado de 308 votos favoráveis. Há na O SR. PAULO LIMA - Sr. Presidente, peço a pa-
Casa número de Parlamentares bem superior àquele lavra pela ordem.
registrado até este instante no painel. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, a palavra.
peço a palavra pela ordem. O SR. PAULO LIMA (Bloco/PMDB - SP. Sem re-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
a palavra. acompanhei a orientação do PMDB.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revisão O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou es-
do orador.) - Sr. Presidente, é normal que as Lideranças perar mais um pouco, mas daqui a pouco vou encer-
do Governo desejem quorum, até porque essa matéria rar a votação.
é constitucional. No entanto, trata-se de um desrespeito O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
aos Deputados que se encontram no plenário. Em todas peço a palavra pela ordem.
as votações acontece esse apelo para que se dê mais al- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
gum tempo para que os Deputados que supostamente a palavra.
se encontram na Casa venham votar. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem

Isso se tem configurado permanentemente como revisão do orador.) -Sr. Presidente, queria que V. Exª,
um desrespeito aos deputados que aqui permanecem. que tem agido como grande presidente desta institui-

É preciso haver tratamento equânime nesse ção, marcasse o prazo de quinze minutos, porque se
sentido, porque, de certa forma, os deputados que trata de votação importante.
aqui permanecem são tratados de forma completa- -Assim, evitava-se essa pressão desnecessária.
mente diferenciada daqueles que não gostaria de E V. EXª não precisa disso, porque tem agido da melhor



Sabemos também que existem mais de 4 milhões
de habitações no Brasil construfdas nessas proprieda
des rurais, sendo que a grande maioria está desocupa
da justamente por causa da insegurança que tem opro
dutor rural em contratar empregados para trabalharem
em sua propriedade. Éque eles conseguem, muitas ve
zes, na Justiça doTrabalho valores de indenizações que
não são compatíveis com a realidade, comprometendo
inclusive o próprio direito de propriedade.

Portanto, essa matéria é de fundamental impor
tância, e estamos encerrando esta votação com ale
gria, até porque a matéria foi proposta pelo Senador
Osmar Dias, do Estado do Paraná, onde foi Secretá
rio da Agricultura por onze anos. S. Ex'! é profundo co
nhecedor da matéria. O Deputado Dilceu Sperafico é
co-autor da proposta. Trata-se de pessoas extrema
mente ligadas ao setor.

O SR. PRESIDENT~ (Michel Temer) - Há 461
deputados na Casa. Vou esperar mais um pouco.

Realmente, há sempre a tentativa de aproximar o
número de votantes com o número de presentes na
Casa.

O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, um gru
po de parlamentares que estava em uma audiência
no Ministério da Integração Nacional está-se deslo
cando para cá neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deveri
am estar no plenário.

O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª
a palavra.

O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, quero destacar a
importância desta matéria na minha base eleitoral,
Maringá, onde está localizada a Cocamar, uma das
maiores cooperativas do Brasil, onde temos uma
enorme produção agr(cola.

O Paraná, que é o maior produtor de grãos do Bra
sil, sabe da importância desta matéria, que virá diminuir
os conflitos entre proprietários rurais e seus emprega
dos.
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maneira possfvel em defesa da instituição, em defesa Esperamos que, além do benefício da maior ge-
dessas votações que representam a vontade da Casa. ração de empregos no campo, da diminuição do nú-

, mero de bóias-frias, ocorra a ocupação das milhões
de casas construfdas e desocupadas nas proprieda
des rurais brasileiras.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou es
perar mais cinco minutos e encerrarei a votação.

O SR. HUGO BIEHL - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!
a palavra.

O SR. HUGO BIEHL (PPB - SC. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na tarde de ontem,
na Comissão de Agricultura, o Sr. Raul Jungmann, Minis
tro do Desenvolvimento Agrário, fez importante depoi
mento. S. EXª apresentou dados sobre a ocupação de
terras nas propriedades rurais. Trata-se de praticamente
4 milhões e 800 mil estabelecimentos - e são dados al
cançados em estatística do IBGE, de 1985 a 1995- que,
em um horizonte de dez anos, extinguiram mais de 450
mil contratos de arrendamento. Quer dizer, mais de 450
mil famnias deixaram de ter a relação de emprego que
antes era garantida pela parceria.

A emenda que estamos votando hoje garante
novamente aos produtores rurais proprietários o po
der de efetivamente contratar. Com isso, concluímos
que a razão do nosso trabalho não é outra senão mul
tiplicar as oportunidades. Como nem todos têm voca
ção para proprietários, restituir a oportunidade do
contrato da parceria e do arrendamento é coisa abso
lutamente saudável.

Portanto, faço este apelo àqueles que ainda não
votaram para que votem "sim" e para que isso tam
bém fique registrado nos Anais desta Casa.

O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª
a palavra.

O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB 
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, quero fazer uma homenagem à Comissão de
Justiça do Senado da República, que hoje, ao me
io-dia, votou a Emenda n!! 86, que vincula recursos na
Constituição para a saúde pública. A votação foi prati
camente unânime, sem emendas. A votação pelo Ple
nário está marcada para o dia 7 de junho, e tenho cer
teza de que será confirmada a decisão de hoje da Co
missão de Justiça, o que, a partir de 2001, alocará no
mfnimo mais 7 bilhões de reais para a saúde pública
nos três níveis: municipal, estadual e federal.



VOTARAM
Sim 332
Não 99
Abstenções 00
Total 431

_ É aprovada, em segundo turno, a Proposta de
Emenda à Constituição n2 7, de 1999.
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Estão de parabéns a Comissão de Justiça do Portanto, Sr. Presidente, pedimos que V. Ex!! espe-
Senado e o Brasil, com essa votação. re mais um pouco, porque a matéria é muito importante

O SR. ALEX CANZIANI- Sr. Presidente, peço a para nosso País. Importantíssima, Sr. Presidente!
palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Eu disse

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem V. EXª ao Plenário que daria o prazo de cinco minutos, e
a palavra. esse prazo já se esgotou.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
O SR. ALEX CANZIANI (Bloco/PSDB - PRo peço a palavra pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres pa-
res, também quero deixar registrada a satisfação por O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!

ver aprovada, acredito, a emenda constitucional de a pala~~R. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL- PE. Sem
autoria do Senador Osmar Dias, do nosso Estado do
Paraná. Trata-se de emenda que representa o grande revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que nos últi-

mos dois minutos deu-se o fluxo. Trnhamos 428, fo-
anseio dos produtores do nosso País, e acho de fun- mos para 429, 430, 431 e 432. Esta matéria, Sr. Presi-
damental importância' que ela seja aprovada. Isso vai dente, deveria ser votada pelos 513 Senhores Depu-
gerar inclusive mais empregos no campo. É uma tados da Casa, para que esta votação fosse mais re-
emenda justa, que atende ao setor produtivo e ao tra- presentativa da vontade da sociedade brasileira. Até
balhador. Será um grande avanço para a sociedade agora votaram 432 Senhores Deputados, e há 461
se a Câmara aprová-Ia. presentes na Casa. É um absurdo que isso aconteça

Então, conclamo os deputados que ainda não vo- em uma votação de tamanha importância.
taram para que votem "sim", a fim de que possamos ter Por isso, faria um apelo a V. Ex!! para que encer-
esse avanço no campo, expectativa da sociedade brasi- rasse a votação, impreterivelmente, às 21 horas, con

cedendo mais cinco minutos.
leira, dos produtores e também dos trabalhadores. O SR PRESIDENTE (M' h lli ) L• IC e emer - amen-

O SR. JAIR BOLSONARO - Sr. Presidente, tavelmente, líder Inocêncio Oliveira, a Presidência
peço a palavra pela ordem. deu a palavra de que daria cinco minutos. De modo

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!! que vou encerrar a votação. Lamento.
a palavra. Por isso, esperava que pudéssemos consubs-

O SR. JAIR BOLSONARO (PPB - RJ. Pela or- tanciar nesta hora um quorum bastante alto, que per-
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, formu- mitisse a todos mostrar sua posição, convergências e
lei uma questão de ordem semanas atrás sobre o fato divergências em relação a matéria tão importante
de o piso salarial de muitos de nossos funcionários como esta.
ser de 150 reais, em desacordo com o mínimo de 151 O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
reais. Qual foi a decisão da Mesa nesse sentido? em uma votação desta natureza, pelo maior respeito

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Já houve que tenho a V. E~ - e este respeito a cada dia se torna
decisão, nobre Deputado Jair Bolsonaro, no sentido mais efetivo e mais consistente -, pela firmeza, pela
de que o salário passe, de fato, a 151 reais, nos ter- maneira como V. Ex!! conduz os trabalhos, gostaria de
mos em que V. Ex!! mencionou no plenário. Já houve dizer algo importante: que não se espere ganhar uma
decisão nesse sentido. votação dessa natureza com quorum baixo. Não se ga

nha nada. Quem vai perder é o País.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.

cerrar ~ votação. Eu disse cinco minutos. De toda maneira, não há mais fluxo, e eu disse que
O SR. JOAO CALDAS - Sr. Presidente, peço a encerraria em cinco minutos.

palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está en-
cerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!! Anuncio o resultado:
a palavra.

O SR. JOÃO CALDAS (Bloco/PL- Alo Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, passamos cem
anos esperando votar esta medida. Vamos esperar al
guns minutos. A matéria é muito importante para as
cooperativas, para o associativismo e para a geração
de empregos no campo. Precisamos acabar com
essa indústria de sem-terra e de fome. Vamos fazer
leis que beneficiem o campo e o Pafs.
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LISTAGEM DE VOTAÇÃO:

Proposlçio: PEC N° 7-0/99 - SEGUNDO TURNO

Quinta-feira 18 25369

Início Votação: 1710512000 20:28

Fim Votação: 1710512000 20:55

Resultado da Votação
Sim 332
Não 99
Abstençlo O

Total da Votação 431

Art. 17 1

Total Quorum 432

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer - 20:04

Orientação
PSDBlPTB - Sim
PFL-Sim
PMDBIPST/PTN - Sim
PT-Nio
PPB-Sim
PDT- Não
PSBIPCDOB - Não
PUPSL-Slm
PPS-Sim
PV-Não
GOV.-Sim
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AMAPÁ
Jurandil Juarez PMOB PMDB/PST/PTN Sim

Total Amapá: 6

PARÁ
Anivaldo Vale PSOB PSDBJPTB Sim
Babê PT Nilo
Elcione Barbalho PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni aueiroz POT Sim
Jorge Costa PMDB PMDBIPST/PTN Sim
José Prlante PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Josué Bengtson PTB PSDB/PTB Sim
Nicias Ribeiro PSDB PSDB/PTB Sim
Nilson Pinto PSDB PSOB/PTB Sim
Paulo Rocha PT Nilo
Raimundo Santos PFL Sim
Renildo Leal PTB PSDB/PTB Sim
Valdir Ganzer PT Nilo
Vlc Pires Franco PFL Sim
Zenaldo Coutinho PSDB PSDB/PTB Sim

Total Pará: 16

AMAZONAS
Átila Lins PFL Sim
Euler Ribeiro PFL Sim
Francisco Garcia PFL Sim
Luiz Fernando PPB Sim
Paudemey Avelino PFL Sim
SlIasCêmara PTB PSDBIPTB Sim
Vanassa Grazziotin PCdoB PSB/PCOOB Nilo
Total Amazonas: 7

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Sim
Confüclo Moura PMOB PMDB/PSTIPTN Sim
Euripedes Miranda POT Nlo
expedito J(ínior PFL Sim
Marinha Raupp PSOB PSDB/PTB Sim
Nilton Capixaba PTB PSOB/PTB Sim
SérgIo Cal'l/8lho PSOS PSOB/PTB Sim

Tetal Rondonia : 7

ACRE
IIdefonça Cordeiro PFL Sim
JoAoTota PPB Sim
Mércio Blttar PPS Sim
Marcos Afonso PT Não
Nilson Mourão PT Não
Sérgio B2I'ros PSOS PSOB/PTS Sim
ZUa Bezerra PFL Sim

Total Acre: 7

TOCNJT!NS
Ant6nlo Jorga PTB PSDBlPTB Sim
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TOCANTINS
Darci Coelho PFL Sim
Joêo Ribeiro PFL Sim
KâtiaAbreu PFL Sim
Osvaldo Reis PMOB PMDB/PST/PTN Sim
Paulo Mourao PSDB PSDB/PTB Sim
Rainel Barbosa PMDB PMOB/PST/PTN Sim
Udson Bandeira PMOB PMOB/PST/PTN Sim

Total Tocantins: 8

MARANHÃO
Antonio Joaquim Araújo PPB. Sim
Cesar Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Gasta0 Vieira PMOB PMOB/PST/PTN Sim
João Castelo PSDB PSDBIPTB Sim
José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB Não
Mauro Fecury PFL Sim
Nelva Moreira POT Não
Pedro Fernandes PFL Não
Pedro Novais PMDB PMOB/PST/PTN Sim
Roberto Rocha. PSOB PSDBIPTB Sim
Sebastião Madeira PSDB PSOB/PTB Sim

Total Maranhio : 12

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB PSDB/PTB Sim
AlmeIda de Jesus PL PUPSL Sim
Anlbal Gomes PMOB PMDBIPST/PTN Sim
Antonio Cambraia PSDB PSDBIPTB Sim
Amon Bezerra PSOB PSOBIPTB Sim
Eunfcio Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Inácio Arruda PCdoS PSBIPCDOB Nêo
José Unhares PPB Sim
José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PSOB PSDBIPTB Sim
Manoel Salviano PSOB PSOBIPTB SIm
Mauro Benevides PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Moroni Torgan PFL Sim
Nelson Otoch PSOB PSOBIPTB Sim
Pinheiro Landim PMOB PMDB/PSTJPTN Sim
Raimundo Gomes de Matos PSOB PSOBIPTB Sim
Sérgio Novais PSB PSBIPCOOB Não
Ubiratan Aguiar PSOB PSDB/PTB Sim
Vicente Arruda PSOB PSOBIPTB Sim

Total Ceará: 19

PIAUr
AtUa Lira PSDB PSOB/PTB Sim
B.Sá PSOB PSDBIPTB Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Gessivaldo Isaias PMDB PMDB/PSTlPTN Sim
Joêo Henrique PMDB PMOB/PST/PTN Sim
Mussa Demes PFL Sim
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PIAUr
Paes Landim PFL Sim
Themlstocles sampaio PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Wellington Dias PT Não

Total Piauf : 9

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB PMDB/PST/PTN Não
Betinho Rosado PFL Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Lalre Rosado PMDB PMDB/PST/PTN Sim
MúcioSá PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Total Rio Grande do Norta : 5

PARA(BA
Adauto Pereira PFL Sim
Armando Ablllo PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Avenzoar Arruda PT Não
Carlos Dunga PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Damião Fellclano PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
DomlCI:: Cabral PMDB PMDB/PST/PTN Sim
EfraIm orais PFL Sim
Inaldo Leitão PSDB PSDB/PTB Não
Marcondes Gadelha PFL Sim

Total Paraiba: 9

PERNAMBUCO
AntOnio Geraldo PFL Sim
Armando Monteiro PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
Clementino Coelho PPS Sim
DjalmaPaes PSB PSBlPCDOB Não
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Não
Fernando Ferro PT Não
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Não
Inocêncio Oliveira PFL Sim
João Colaço PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Joaquim Francisco PFL Sim
Joel Da Hollanda PFL Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim
José MClcio Monteiro PFL Sim
Luiz Piauhyllno PSDB PSDB/PTB Sim
Marcos de Jesus PSDB PSDB/PTB Sim
Osvaldo Coelho PFL Sim
Pedro Corrêa PPB SIm
Pedro Eugênio PPS Sim
Ricardo Fiuza PFL Sim
Salatlal Carvalho PMDB PMOB/PSTlPTN Sim
Sérgio Guerra PSDB PSDBlPTB Sim
Severino Cavalcanti PPB Sim

Total Pernambuco: 22

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB PSDB/PTB Sim
Augusto Farias PPB Sim
Helenlldo Ribeiro PSDB PSDBIPTB Sim
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ALAGOAS
João Caldas PL PUPSL Sim
Joaquim Brito PT Não
Luiz Dantas PST PMOBIPST/PTN Sim
Regls CavalCante PPS Sim

Total Alagoas: 7

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Sim
Augusto Franco PSDB PSDBIPTB Sim
Jorge Alberto PMDS PMOS/PST/PTN Sim
José Teles PSDS PSOB/PTB Sim
Marcelo Oéda PT Não
Pedro Valadares PSB PSBIPCOOB Não
Sérgio Reis PSOS PSOBlPTS Sim

Total Sergipe: 7

BAHIA
Coriolano Sales PMDS PMOBIPST/PTN Sim
EuJáclo SlmOes PL PUPSL Sim

Félix Mendonça PTB PSOBlPTB Sim
FranclstOnio Pinto PMDB PMOBIPST/PTN Sim
Geraldo S/mOas PT Não

Haroldo Lima PCdoS PSS/PCDOB Não

Jaime Fernandes PFL Sim

JalroAzl PFL Sim

Jairo Carneiro PFL Sim

João Almeida PSOB PSOS/PTB Sim

JoDo Lelio PSOS PSOS/PTB Sim
Jonival Lucas Junior PFL Sim
Jorge Khoury PFL Sim

José Carlos Aleluia PFL SIm

José Rocha PFL Sim

José Ronaldo PFL Não

Jutahy JunIor PSOB PSDBIPTB Sim
Leur Lomanto PFL Sim

Luiz Moreira S.Part. Sim

Manoel Castro PFL Sim
Mário Negromonte PSDB PSDB!PTB Sim

Nelson pellegrino PT Nl!lo

Paulo Braga PFL Sim

Paulo Magalhaes PFL Sim

Reglnaldo Germano PFL Sim

Roland Lavigne PFL Sim

Saulo Pedrosa PSOS PSOBIPTS Sim

Ursiclno Queiroz PFL Sim

Waldir Pires PT Nl!io

Walter Pinheiro PT Não

Yvonilton Gonçalves PPB Sim

Total Bahia: 31

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSOB PSDB/PTB Sim

Aécio Neves PSOB PSDBlPTB Sim
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MINAS GERAIS
AntOnio do Valle PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Bonifácio de Andrada PSDB PSDB/PTB Não
Cabo Julio PL PUPSL Sim
Carlos Mosconi PSDB PSDB/PTB Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB PSDBIPTB Sim
Danllo de castro PSDB PSDBIPTB Sim
Eduardo Barbosa PSDS PSDBIPTB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
Fernando Dlnlz PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Gllmar Machado PT Não
Hélio Costa PMDB PMDBIPSTIPTN Não
Herculano Anghinetti PPB Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPE$ Sim
Jaime Martins PFL Sim
Jollo Fassarella PT Nilo
João Magalhêes PMDB PMDBIPSTIPTN Sim
João Magno PT Não
José Mllltêo PSDB PSDB/PTB Sim
J(jlio Delgado PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Lael Varella PFL Sim
Lincoln Portela PSL PUPSL Sim
Mareio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Lima PMDB PMDBIPSTIPTN Não
MarIa do Carmo laTa PT Não
Maria Elvira PMDB PMDS/PST/PTN Não
Mérlo Assad Júnior PFL Sim
Mário de Oliveira PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Narcio Rodrigues PSDB PSDB/PTB Sim
Nilmário Miranda PT Não
OdelmoLeêo PPB Sim
Ollmplo Pires POT Não
Osmênlo Pereira PMDB' PMDB/PSTIPTN SIm
Phllemon Rodrigues PL PLlPSl Sim
Rafael Guerra PSDB PSDBIPTB Sim
Roberto Brant PFl Sim
Romel Anlzlo PPB Sim
Romeu Queiroz PSDB PSDB/PTB Sim
Saraiva Felipe PMDB ' PMDB/PST/PTN Não
Sérgio Miranda pedoS PSB/PCDOB Não
Vlrglllo Gulmaraes PT Nlo
Walfrldo Mares Gula PTB PSDB/PTB Sim

Total Minas Gerais: 44

ESplRITO SANTO
A1orzlo Santos PSDB PSDB/PTB Sim
Feu Rosa PSDB PSDB/PTB Sim
João Coser PT Não
José Carlos Elias PTB PSDB/PTB Sim

Magno Malta PTB PSDBIPTB Sim
Marcus Vicente PSOB PSDBIPTB Sim
Max Mauro PTB PSOBIPTB NAo
Nllton Baiano PPB Sim
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ESplRlTO SANTO
Ricardo Ferraço PSOB PSOB/PTB Sim

Total Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO
A1clone Athavde PPB Sim
Alexandre Santos PSOB PSOB/PTB Sim
A1merlnda de Carvalho PFL Sim
Arolde de Oliveira PFL Sim
Ayrton Xerêz PPS Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Carlos Santana PT Não
Celso Jacob POT Não
Coronel Garcia PSOB PSDB/PTB Sim
Dlno Fernandes PSOB PSOB/PTB Sim
Or. Heleno PSDB PSDB/PTB Sim
EberSilva POT Não
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gabelra PV Não
Fernando Gonçalves PTB PSDB/PTB Sim
lédloRosa PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Jair Bolsonaro PPB Sim
Jandlra Feghali PCdoB PSB/PCOOB N!o
Jo!o Mendes PMDB PMOBIPSTIPTN Sim
Jol!lo Sampaio POT Não
Jorge Bittar PT Não
Jorge Wilson PMOB PMOBIPST/PTN Sim
José Carlos Coutinho PFL Sim
Laura Cameiro PFL Sim
Luis Eduardo POT Não
Luiz Sérgio PT Não
MlItonTemer PT Não
Miriam Reid POT Não
Miro Teixeira por Nao
Pastor Valdeci Paiva PSL PUPSL Sim
Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Não
Paulo de Almeida PPB Sim
Paulo Feijó PSDB PSOBIPTB Sim
Roberto Jefferson PTB PSOBIPTB Sim
Rodrlgo Maia PTB PSOBIPTB Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSOB PSOB/PTB Sim
Simão Sessim PPB Sim
Wanderley Martins POT Sim

Total Rio de Janeiro: 38

SÁOPAULO
Alberto Goldman PSOB PSDBlPTB Sim
Alberto Mourao PMDB PMOBJPSTJPTN Sim
A1olzlo Mercadante PT NAo
André Benassi PSOB PSDBIPTB Sim
Angela Guadagnln PT Nlo
Antonio Carlos Pannunzio PSOB PSDBlPTB Sim
Antonio Kandir PSDB PSDBIPTB Sim
Antonio Paloccl PT Não
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SÁOPAULO
Arlindo Chinaglia PT Não
Arnaldo Faria de Sã PPB Não
Arnaldo Madeira PSDB PSDB/PTB Sim
Bispo Wanderval PL PLlPSL Sim
CelsoGlglio PTB PSOB/PTB Sim
Celso Russomanno PPB Sim
Clovis Volpl PSOB PSOBIPTB Sim
Coraucl Sobrinho PFL Sim
Cunha Bueno PPB Sim
De Velasco PSL PL/PSL Sim
Delfim Netto PPB Sim
Or. Evllâsio PSB PSBIPCDOB Não
Dr. Hélio PDT Não
Duillo Plsaneschi PTB PSDB/PTB Sim
Edlnho Ara"]o PPS Sim
Eduardo Jorge PT Não
Fernando Zuppo POT Não
Iara Bemardi PT Não
Jair Meneguellí PT Não
Jotio Herrmann Neto PPS Sim
Joao Paulo PT Não
Jorge Tadeu Mudalen PMDB PMDBIPST/PTN Sim
José de Abreu PTN PMDB/PST/PTN Sim
José Dirceu PT Não
José Genorno PT Não
José Indlo PMDB PMDB/PST/PTN Sim
José Machado PT Não
José Roberto Batochio POT Não
Julio Semeghinl PSDB PSDBIPTB Sim
Lamartlne PoseUa PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Luiz Antonio Fleury PTB PSDBIPTB Sil'J1
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Não -
MalülyNetto PFL Sim
Marcelo Barblerl PMOB PMDBIPSTIPTN Não
Marcos Clntra PL -- PUPSL- ~Im

Medeiros PFL Não
Michel Temer PMDB PMDB/PST/PTN Art. 17
Milton Monti PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nelo Rodolfo PMOB PMDB/PST/PTN Sim
Nelson Marquezelli PTB PSDB/PTB Sim
Nauton Lima PFL Sim
Paulo Kobayashi PSOB PSOB/PTB Sim
Paulo Lima PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Professor Lulzinho PT Não
Ricardo Berzolnl PT Não
Ricardo Izar PMOB PMDBIPST/PTN Sim
Rubens Furlan PPS Sim
Salvador Zimbaldi PSOB PSOB/PTB Sim
Sampaio Dória PSDB PSOB/PTB Sim
Silvio Torres PSOB PSOB/PTB Sim
Teima de Souza PT Não
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SAOPAULO
VadãoGomes PPB Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Sim
Wagner Sslustlano PPB Sim
Xlco Graziano PSOB PSOBfPTB Sim
Zulaiê Cobra PSDB PSDBIPTB Sim

Total São Paulo: 65

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim
Uno Rossi PSDB PSDB/PTB Sim
Osvaldo Sobrinho PTB PSDB/PTB Sim
Rlcarte de Freitas PSDB PSDBIPTB Sim
Tetê Bezerra PMDB PMDBfPST/PTN Sim
Wellnton Fagundes PSOB PSOB/PTB Sim
Wilson Santos PMDB PMOB/PST/PTN Não

Total Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoS PSB/PCDOB Não
Alberto Fraga PMDB PMOB/PST/PTN Sim
Geraldo Magela ?T Não
Jorge Pinheiro PMOB PMDB/PSTlPTN Sim
Maria Abadia PSOB PSOB/PTB Sim
Paulo Octávio PFL Sim
Pedro Celso PT Não

Total Distrito Federal: 7

GOrÁS
Barbosa Neto PMDB PMOB/PST/PTN Sim
Euler Morais PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
Geovan Freitas PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Jovair Arantes PSOB PSDB/PTB Sim
JUQuinha PSDB PSOB/PTB Sim
Lidia Quinan PSDB PSDB/PTB Sim
LClcla Vênia PSDB PSDB/PTB Sim
Luiz Bittencourt PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Nair Xavier Lobo PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Norberto Teixeira PMDB PM[)BIPST/PTN Sim
Pedro Chaves PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Pedro Wilson PT Nilo
Roberto Balestra PPB SIm
Ronaldo Calado PFL Sim
VilmarRocha PFL Sim

Total Gol. :15

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Não
João Grandão PT Não
Marçal Filho PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Marisa Serrano PSDB PSDBIPTB Sim
Nelson Trad PTB PSDBIPTB Sim
Waldemir Moka PMDB PMOB/PST/PTN Sim

Total Mato Grosso do Sul: 6
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PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Sim
Affonso Camargo PFl Sim
Airton Roveda PSOB PSDBIPTB Sim
Alex Canzlanl PSOB PSDB/PTB Sim
Chico da Princesa PSOB PSDBIPTB Sim
Ollceu Speraflco PPB Sim
Dr. Roslnha PT Nilo
Gustavo Fruet PMDB PMOB/PSTIPTN Sim
Hermes Parclanello PMDB PMOB/PSTIPTN Sim
Iris Simões PTB PSDB/PTB Sim
José Borba PMDB PMOB/PST/PTN Sim
José Carlos Martinez PTB PSDB/PTB Sim
Luciano Pizzatto PFL Sim
Luiz Carlos Hauly PSOB PSOB/PTB Sim
Márcio Matos PT Não
Max Rosenmann PSOB PSOBIPTB Sim
Moacir Micheletto PMDB PMOB/PSTIPTN Sim
Nelson Meurer PPB Sim
OdUlo Balbinottl PSDB PSOBIPTB Sim
Oliveira Filho PSOB PSOB/PTB Sim
Osmar Serragllo PMOB PMDB/PST/PTN Sim
Padre Roque PT Não
Rafael Greca PFL Sim
Renato Silva PSOB PSOBIPTB Sim
Ricardo Barros PPB Sim
Rubens Bueno PPS Sim
Santos Filho PFL Sim
Werner Wanderer PFL Sim

Total Paranti: 28

SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder Reis PFL Sim
Carlito Merss PT Não
Edlnho Bez PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Edison Andrino PMOB PMDB/PST/PTN Sim
Fernando Coruja POT Sim
Gervésio Silva PFL Sim
Hugo Biehl PPB Sim
João Matos PMOB PMOB/PST/PTN Sim
José Carlos Vieira PFL Sim
Luci Choinacki PT Não
Pedro Bittencourt PFL Sim
Renato Vianna PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Seraflm Venzon POT Sim
Vicente Caropreso PSOB PSOB/PTB Sim

Total Santa catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL
Airton Dlpp POT Não
Alceu Collares POT Sim
Augusto Nardes PPB Sim
Calo Rlela PTB PSDBIPTB Sim
Darcfsio Perondl PMOB PMDBIPSTIPTN Sim
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RIO GRANDE DO SUL
Esther Grossi PT Não
Fernando Marroni PT Não
Fetier Júnior PPB Sim
Henrique Fontana PT Não
Júlio Redecker PPB Sim
Luis Carlos Heinze PPB Sim
Luiz Mainardi PT Não
Marcos Rolim PT Não
Mendes Ribeiro Filho PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Nelson Marchezan PSDB PSDB/PTB Sim
Nelson Proença PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Osvaldo Biolchi PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Paulo Paim PT Não
Pompeo de Mattos PDT Sim
Synval Guazzelli PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Total Rio Grande do Sul: 20
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Bloco

PSDB/PTB

Lúcia Vânia
Nair Xavier Lobo
Presentes de Goiás: 2

v- ENCERRAMENTO

A matéria vai à promulgação.

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

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nos ter- COMPARECEM MAIS OS SRS.:
mos do art. 195, § 2º, inciso I, do Regimento Interno, Partido
fica dispensada a redação final. MINAS GERAIS

Osmânio Pereira PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes de Minas Gerais: 1

MATO GROSSO
Welinton Fagundes PSDB
Presentes do Mato Grosso: 1

GOIÁS
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)-
DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

AMAPÁ

Sérgio Barcellos

Toml de Ausentes: 1
PARÁ

Deusdeth Pantoja

Total de Ausentes: 1
AMAZONAS
Arthur Virgflio

Total de Ausentes: 1
ACRE

José AJeksandro

Toml de Ausentes: 1
MARANHÃO
Albérico Filho

Eliseu Moura

Francisco Coelho

Paulo Marinho

Remi Trinta

Total de Ausentes: 5
cEARÁ

Chiquinho Feitosa

Roberto Pessoa

Total de Ausentes: 2
PlAul
Heráclito Fortes

Total de Ausentes: 1
pARAfBA
Wilson Braga

Total de Ausentes: 1
PERNAMBUCO
Carlos Batata

Partido

PFL

PFL

PSDB

PSL

PMDB

PPB

PFL

PFL

PST

PSDB

PFL

PFL

PFL

PSDB

Bloco

PSDB/PTB

PLlPSL

PMDBIPSTIPTN

PMDBIPSTIPTN

PSDB/PTB

PSDBIPTB
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Partido Bloco
PERNAMBUCO

José Chaves PMDB PMDB/PST/PTN

Luciano Blvar PSL PLlPSL

Total de Ausentes: 3
ALAGOAS

Olavo Calheiros PMDB PMDBIPST/PTN

Total de Ausentes: 1
SERGIPE

Cleonênclo Fonseca PPB

Tofal de Ausentes: 1
BAHIA

Aroldo Cedraz PFL

Claudio Cajado PFL

Gerson Gabrlelll PFL

José Lourenço PFL

Nilo Coelho PSDB PSDB/PTB

Pedro Irujo PMDB PMDB/PSTIPTN

Total de Ausertes: 6
MINAS GERAIS

Aracely de Paula PFL

Glycon Terra Pinto PMDB PMDB/PST/PTN

Paulo Delgado PT

Ronaldo Vasconcellos PFL

SlIas Brasileiro PMDB PMDB/PSTIPTN

Vittorlo MedioU PSDB PSDB/PTB

ZeZé Perrella PFL

Tofal de Ausentes: 7
RIO DE JANEIRO

A1dlr Cabral PSDB PSDB/PTB

Eduardo Paes PTB PSDBIPTB

Luiz RIbeiro PSDB PSDBIPTB

Marcia Fortes PSDB PSDB/PTB

Rubem Medina PFL

Total de Ausentes: 5
SÃO PAULO
Aldo Rebelo PedoB PSBIPCDOB

AryKara PPB

Robson Tuma PFL

Tofal de Ausentes: 3
MATO GROSSO

Pedro Henry PSDB PSDBIPTB

Total de Ausentes: 1
DISTRITO FEDERAL
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DISTRITO FEDERAL

Wigberto Tartuce

Total de Ausentes: l'
GOIÁs

Zé Gomes da Rocha

Total de Ausentes: 1
MATO GROSSO DO SUL

Flávio Derzi

Total de Ausentes: 1
SANTA CATARINA

João Pizzolatti

Total de Ausertes: 1
RlO~GRANDE DO SUL

Adão Pretto

Cezar Schirmer

Enio Bacci

Germano Rigotto

Paulo José Gouvêa

Telmo Kirst

Valdeci Oliveira

_Waldir Schmidt

Veda Crusius

Total de Ausentes: 9

DUUuO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PPB

PMDB

PMOB

PPB

PT
PMOB

por
PMDB

PL

PPB

PT

PMOB

PSOB

Maio de 2000

Bloco

PMDB/PST/PTN

PMOB/PSTIPTN

PMDB/PST/PTN

PMDB/PST/PTN

PUPSL

PMOB/PST/PTN

PSDB/PTB

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerro sessão ordinária para amanhã, às 14h, ambas com
a sessão, convocando outra, EXtraordinária para as seguintes:
amanhã, quinta-feira, dia 18, às 9h, convoco, também
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SEssAO EXTRAORDINÁRIA
(AS 09 HORAS)

ORDEM DO DIA

URGêNCIA
(Artigo 151, I, 'TI do Regimento Interno)

Dlscusslo

1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nll 313-A, DE 1999
(DA COMISSÃO DE RELAÇÓES EXTERIORES

E DE DEFESA NACIONAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Decreto Legislativo nll 313, de 1999, que aprova o
texto dp Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e O Governo dos Estados
Unidos Mexicanos de Cooperação entre as
Academias Diplomáticas de ambos os Palses,
celebrado em BrasR/a, em 27 de abril de 1999;
tendo parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação pela constitucionalidade,
jurldlcldade e técnica legislativa (Relator: Sr.
Mendes Ribeiro Filho).

2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nll 366-A, DE 1999
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

E DE DEFESA NACIONAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Decreto Legislativo nll 366, de 1999, que aprova o
texto do Protocolo Adicional ao Acordo para a
Conservação da Fauna. Aquática nos Cursos dos
Rios Llrnrtrofes, celebrado entre o Govemo da
Repóbllca Federativa do Brasil e o Governo da
República do Paraguai, em Brasma, em 19 de maio

de 1999; tendo p~eceres das Comissões: de
Agricultura e Polftica Rural pela aprovaçAo (Relator:
Sr. Saulo Pedrosa); de Defesa do Consumidor,
Melo Ambiente e Minorias pela aprovação (Relator:
Sr. Ronaldo Vasconcellos) e; da de Constituição e
Justiça e de Redação pela constitucionalidade,
jurldicidade e técnica legislativa, com emenda
(Relator: Sr. Fernando Coruja).

3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nll 3B4-A, DE 1999
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

E DE DEFESA NACIONAL)
Discussão, em turnQ único, do Projeto de

Decreto Legislativo nll 384, 1999, que aprova o
texto do Protocolo Adicionai ao Acordo de
Cooperação Consular entre a República Federativa
do Brasil e a República Portuguesa para Proteção e
Assistência Consular aos seus Nacionais em
Terceiros Parses, celebrado em Lisboa, em 17 de
abril de 1999; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, jurldlcldade e técnica legislativa
(Relator: Sr. José DIrceu).

4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

NR 404-A, DE 2000
(DA COMISSÃO DE RELAÇÓES EXTERIORES

E DE DEFESA NACIONAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Decreto Legislativo nR 404, de 2000, que aprova o
texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo de Isràel sobre
Isenção de Vistos para Titulares de Passaportes
Nacionais Válidos, celebrado em Brasma, em 111 de
setembro de 1999; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, jurldlcldadé, tecnica legislativa
e, no mérito, pela aprovação, com emenda (Relator:
Sr. José Roberto Batochlo).
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PRIORIDADE

Dlscussio

5
PROJETO DE RESOLUÇÃO Na 49-A, DE 1999

(DA MESA)

AVISOS

PROPOSIÇOES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS

1- EMENDAS

1.1. PROJETOS DE LEI
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
(Ato da Mesa nQ 177/89)

N° 2.985/00 (PODER EXECUTIVO) - Dispõe sobre a
prorogação do perCodo de transição previsto da
Lei na 9.478, de 6 de agosto de 1997, e dá
outras providências.

Prazo de tramitaçtlo na C~mara dos Deputados
(art. 64, § 1° da ConstitulçlJo FederaQ: 24-06-00
ULTIMA SEssAo: 18-05-00

11 - RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇAo CONCLUSIVA DE
COMISsAo (Art. 24, 11)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(Art. 58, §1 a)
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO:
(Art. 58, §3D combinado com Art.132, §2a)

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PRO.JETO DE LEI:

N° 3.777-C/87 - (SENADO FEDERAL) - Acrescenta
parágrafo (lnlco ao art. 31 da Lei nD 8.078, de
11 de setembro de 1990 - Código de ProteçAo
e Defesa do Consumidor.

DECURSO: 3- SESSÃO
ÚLTIMA SEssAo : 22-05-00

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:

N° 319-Al99 (COMISSAo DE CIII!NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAo E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Globo S/A, para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
curta, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro.

ÚLTIMA SEssAo : 18-05-00

NO 320-Al99 (COMISSAO DE CIII!NCIA E
TECNOLOGIA" COMUNICAÇAO E
INFORMATlCA) - Aprova o ato que ranova a
permissão outorgada à Rádio Globo Eldorado
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqQência modulada, na cIdade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

Discussão. em turno único, do' Projeto de
Resolução na 49. de 1999. que altera dispositivos
da Resolução nll 18, de 26 de novembro de 1971, e
dá outras providências; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
deste (Relator: Sr. Paulo Magalhães).
Tendo apensado o Projeto de Resolução na 55/99

ÚLnMA SEssAo : 18-05-00

N° 321-Al99 (COMISsAo DE CiêNCIA E
TECNOLOGIA. COMUNICAÇAo E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Globo Eldorado
Ltda.. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de .Janeiro.

OLTIMA SEssAo: 18-05-00

N° 323-Al99 (COMISSÃO DE CiêNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMATICA) - Aprova o ato que renova a
pennlssão outorgada à RádIo Belo Horizonte
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

OLTIMA SEssAo : 18-05-00

N° 330-Al99 (COMISSÃO DE ClaNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAo E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Lene Radiodifusão
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqQêncla moc:lulada, na cidade de
Paracatu, Estado de Minas Gerais.

DECURSO:3-SESSÃO
OLTIMA SESSÃO: 22-05-00

N° 350-AI99 (COMISSÃO DE CiêNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAo E
INFORMATICA) - Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Fênbc Rádio FM Ltda.,
para explorar serviço de radlodlfúsão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Ipamerl,
Estado de Goiás.

DECURSO: 31' SESSÃO
ÚLnMA SEssAo : 22-05-00

N° 356-Al98 (COMISsAo DE CiêNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMATICA) - Aprova o ato que autoriza a
AssoclaçAo dos Trabalhadores de'Boa Saade a
executar serviço de radiodifusão comunitária,
na localidade de Boa Saade, Estado do Rio
Grande do Norte.

DECURSO : ~ SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-05-00

N° 382-Al99 (COMISsAo DE CIII!NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que autoriza a
AssocIação Comunitária SolidarIedade e
Desenvolvimento de Arcos a executar serviço
de radiodifusão comunitária, na localidade de
Arcos, Estado de Minas Gerais.

DECURSO: 31' SESSÃO
OLTIMA SEssAo : 22-05-00
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4. SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR
(Artigo 137, § 1R do RI) .
PraZo para apresentação de Recurso: ArtIgo 137, § 2lI
(05 sessões).

PROJETOS DE LEI:

NO 2.638/00 (JOSÉ JANENE) - Dispõe sobre a
aprovação prévia,. pelo Congresso Nacional,
das concessé5es de 'serviços pObllcos federais e
das concessões de que trata o art. 176 da
Constltulçlo Federal.

OLTIMA SESSÃO: 18-05-00

N° 2.572100 (POMPEO DE MATTOS) - Declara de
utilidade pl)bllca as federações de esporte
amador.

OLTIMA SEssAo : 18-05-00

N° 2.871/00 (CONFOCIO MOURA) - Acrescenta um
Inciso VII ao § 3R da Lei nR 9.811, de 28 de
Julho de 1999. que "dlspOe sobre as diretrizes
orçamentárias de 2000, e dê outras
providências·•

ÚLnMA SESSÃO: 18-0S-OO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:

NO 116100 (ALBÉRICO CORDEIRO) - DlspOe sobre a
denominação de logradouros. obras, serviços e
monumentos pl)blicos e dá outras providências.

ÚLTIMA SEssAo : 18-05-00

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:

N° 411100 (VALDECI OLIVEIRA E OUTROS) - Susta
os efeitos do disposto no ArtIgo 811 da Lei
9.96012000 que cria a Taxa de Fiscallzaçlo
Ambientai - TFA.

OLTlMA SESSÃO: 18-05-00

N° 8.328188 (SENADO FEDERAL) - Estabelece a
obrigatoriedade de seguro de crédito para as
operações que indica.

ÚLnMA SESSÃO: 18-05-00

N° 2.497196 (SERAFIM VENZON) - Modifica o artigo
1S0 da Lei S.869, de 1973, que "instituI o
Código de Processo CIvil", dispondo sobre o
fiel depositário.

DECURSO:~ ªESSÃO
OLTIMA SEssAo: 22-oS-00

N° 439/0~ (INÁCIO ARRUDA) - Susta a aplicação do
disposto no art; sa, parágrafo único da Medida
Provisória nA /1963·17, de 30 de março de
2000.

ÚLTIMA SESSÃO: 18-05-00

2.1 "PELA INCONSTITUCIONALIDADE ElOU
INJURlDICIDADE OU INADMISSIBIUDADE

PROJETOS DE LEI:

PROJETOS DE LEI:

N° 3.618197 (GONZAGA PATRIOTA) - Dispõe sobre o
processo de autorização de novos cursos de
Medicina e odontologia. (E seus apensad08:
PLs nlls 3.719/97, do Dep Rubens Cosac e
4.230/98, do Dep. José Plnottl).

ÚLTIMA SESSÃO; 18-05-00

N° 3.805197 (MARÇAL FILHO) - Altera o art. 41l da Lei
nll 4.324, de 14 de abril de 1964, que Institui o
Conselho Federal e os Conselhos Regionais de
Odontologia e dê outras provldências.(E seu
apensado: PL. nll 4.299/98, do Dep. Serafil!'
Venzon).

ÚLTIMA SESSÃO: 18-05-00

N° 4.682198 (FERNANDO ZUPPO) - Altera dispositivos
da Lei nll 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da
educa~onacional.

ÚLTIMA SESSÃO: 18-05-00

NO 1.471/99 (JÚLIO REDECKER) - Acrescenta
parágrafo ao art. 36 da Lei nll 9.615, de 24 de
março de 1998, que -institui nonnas gerais
sobre desporto e dá outras providências".

ÚLTIMA SESSÃO; 18-05-00

N° 2.531196 (SERAFIM VENZON) - Altera a redação
do artigo 70 da Lei nll 3.071, de 111 de Janeiro de
1916 - Código Civil, de forma a Impedir que o
domlcnlo familiar seja executado e penhorado
por dívidas, Inclusive das que advlrem de
impostos do ~r6prlo imóvel.

DECURSO: ~ SESSÃO
ÚLTIMA SEssAo: 22-05-00

N° 1.198199 (WAGNER SALUSTIANO) -Instllui o
Livro de Reclamações do Consumidor.

DECURSO: aa SESSÃO
ÚLTIMA SEssAo: 22-05-00

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MéRITO.
CONTRÁRIOS (Art.133)

- 2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO (Art. 54)
SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR (art.144)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, § 111)

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, § 311 cõmblnado com art. 132, § 2Il)
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RELAÇAO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE DO MeS DE MAIO

18 5- -r.lra 15:00 ,João Almeida
15:25 Maria do Carmo Lara

19 s- -r.lra 10:00 Marcondes Gadelha
10:25 Sérgio Barro.s
"10:50 Jutahy ,Junior
1"1:"15 Paulo Rocha
1"1 :40 Luiz Antonio Fleury
"12:05 Luiz Ribeiro
12:30 Lúcia VAnia
12:55 Saulo Pedrosa
13:20 Fernando Ferro

22 2-- -r.lra 15:00 ..Jandlra Feghali
15:25 Seraflm Venzon
15:50 ....urandil Juarez
16:15 Luiz Fernando
16..;.40 Fernando Ferro
17:05 Antonio Feijão
17:30 AntOnio Carlos Konder-Aels
17:55 Osvaldo eiolchl
18:20 ..Jugulnha

23 3---r.lra 15:00 Iberê Ferreira-
15:25 expedito ..Júnior

24 4--t'.lra 15:00 Gonzaga Patriota
15:25 Rubens Furtan

25 S---r.lra 15:00 Armando Abfllo
15:25 Luiza Er.undina

28 8---r.lra 10:00 ..Josué Bengtson
"10:25 ..José Pimentel
10:50 AntOnio Cambraia
11 :15 Almeida de .Jesus
11:40 Adão Pretto
12:05 Professor Lulzlnho
1..2:30 Alolzlo Mercadante
12:55 Eduardo Campos
13:20 Paulo Mourão

29 2-- -r.lra "15:00 Flávio Arns
15:25 ..Jovalr Arantes
15:50 Clementlno Coelho
16:15 Sebastião Madeira
16:40 Clovis Volpl
17:05 Luiz Carlos Hauly
17:30 Átila Lira

17:55 Fernando Marronl
18:20 Alberto Goldman

'00 a-·felra "1'5:00 DjalmaPaes
15:25 Alex Canzlanl

31 4--f8.'" 15:00 Rommel FelJó
15:25 Valdeci Ollvejra
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I· COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
I

POLlTICA RURAL

AVISOS

PROPOSiçÕeS EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSOES)

Decurso: l' sessão
Última Sessão: 24/05/00

Projetos de Lei (art.119, Ie§1°)

PROJETO DE lEI NQ 2.829/00· do Sr. Valdir Ganzer e
outros • que -dispõe sobre a reversão de Imóveis
públicos rurais alienados ou concedidos edá outras
providências'. .,
RELATOR: Deputado B.SA

Decurso: SI sessão
ÚIUma Sessão: 18/05/00

Projetos de Lei (art. 119, Ie§1°)

PROJETO DE LEI NR 2.723/00· do Sr. Saraiva Felipe·
que 'torna suscetiveis de desapropriação para fins de
reforma agrária todas as propriedades rurais em que

tenha sido feito uso de fogo nas florestas edemais
formas de vegetação'
RELATOR: Deputado JOSUÉ BENGTSON

PROJETO DE LEI N9 2.n6/00· do Sr. Confúcio Moura
• que 'altera os limites da Floresta Nacional do Bom
Futuro, no Estado de Rondônia-.
RELATOR: Deputado OSVALDO REIS

PROJETO DE LEI N2 2.800/00 • do Sr. José Carlos
Coutinho • que -concede isenção do Imposto sobre
Produto Industrializado aos pescadores na aquisição de
embarcação emotores de popa'
RELATOR: Deputado FRANCISCO COELHO

COMISSÃO DA AMAZÔNIA EDE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Local: Plenário 15, Anexo 1\

Horário: 10h

PAUTA

A - Proposições sujeitas à apreciação
Conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NR 4.290/98 •do Sr. Vic Pires Franco
• que 'dispõe sobre a criação da Zona Franca de
Santarém, no Pará',
RELATOR:OepumdoJOSUÉBENGTSON
PARECER: favorável
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VISTA CONJUNTA aos Deputados Paulo Rocha e Elton
Rohnelt, em 06/04100
O Deputado Elton Rohnelt apresentou voto em
separado, em 20lO4I00

PROJETO DE LEI NO 334-A199 - do Sr. Pedro
Fernandes - que "dá nova redação ao inciso I do art. 511

e acrescenta § 3V ao art. 16 da Lal nll 7.827, de 27 de
setembro de 1989, e dá outras providências·.
RElATOR: Deputado JOÃO CASTELO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N!' 1.484/99 - cio Sr. Átila Uns - que
·cria área de livre coméroto no Município de Parlntins,
no Estado do Amazonas e dá outras provldênclas.
RELATORA: Deputada ZlLA BEZERRA
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados Paulo Rocha e Elton
Rohnett, em 06104100
O Deputado Elton Rohneft apresentou voto em
separado, em 20104100

PROJETO DE LEI NII 2.563/00 - da Sra. Marinha Raupp
- que "concede Isenção de Impostos para os produtos
derivados de petróleo, utilizados para pavimentaçAo
asfáltica de rodovias 9 vias p~bIlcaa urbanu nos
Estados e Municípios compreendidos na AmazOnIa
Legal.
RELATOR: Deputado Jurandll Juarez
PARECER: favorável

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOG~A, COMUNICAÇÃO E

INFORMÁTICA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (6 SESSÕES)

DecutSo:4·Sessão
Última Sessão: 19105/00

Projetos de LeI (art. 119, I 8 § 1°)

PROJETO DE LEI NlI 2.793100 • do Poder executivo·
que "dispõe sobre realização de investimentos em
pesquisa e desenvolvtmento 8 em eficiência energética
por parte das empresas conce8Slonárfas,
permissionárias e autorizadas do setor de energia
elétrfea e dá outras provJdênclas-.
Relator: Deputado JOSé ROCHA

PROJETO DE lEI ~ 2.794/00 • do Poder executivo·
que "altera a destinação de receitas propl1as
decorrentes de contratos f1nnados pelo Departamento
Nacional de &tradas de Rodagem, visando o
flnanctamento de programas e projetos de pesquisa
cientilica e desenvolvimento tecnológico do setor

produtivo na área de transportes terrestres e dá outras
provldênclas-. '
Relator:.. Deputado MARÇA"- FILHO '

COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO EJUSTiÇA EDE

REDAÇÃO
Local: Plenário 01, Anexo 11
Hora: 10h

PAUTA

A - Proposlç6es sujeitas a disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇAo ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NII 50/95
• do Sr. Paulo Gouvêa • que "acrescenta parágrafo 3lI
ao art. 143 da Constituição Federal". (Apensados: PEC
88195 e PEC 209/95)
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES.
PARECER: pela admissibilidade.
VISTA ao Deputado AntOnio Carlos Konder Reis, em
30111199.
O Deputado Ant6nlo Carlos Konder Reis apresentou
voto em separado, em 15112199.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NII
234195 • do Sr. Max Rosenmann • que "altera a alrnea
"b" do Inciso X do parágrafo 211 do art. 155 da
ConatltuIçAo Federal". (Apensados: PEC 612198,PEC
634199).
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR.
PARECER: pela admlsslbllldade desta e das
apensadas.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NII
492197· do Sr. Roberto Valadão • que -altera o art. 14
da Constituição Federal, considerando inelegrvels, para
os mesmos cargos, os que tenham sido reeleitos para
os cargos de Presidente da República, de Governadores
de Estado e do Distrito Federal e de Prefeitos".
(Apensadas: PECs 10199, 16199, 23199, 26199, 64199,
75199, 99199, 624198, 628198).
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.
PARECER: pala admissibilidade desta e das
apensadas, com emendas.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NII
599198 • do Sr. Antonio Kandir • que "dispõe sobre a
reaJlzaçAo de revisão constitucional cios dispositivos que
mencIona e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA.
PARECER: pela admissibilidade, com emenda.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NII
632198 • do Sr. Gonzaga Patriota· que "altera os artigos
143 e 144 da Constituição Federal, tomando o Serviço
Militar voluntário e estendendo às polrclas militares e
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corpos de bombeir9s militares a competência para a
formação de reserviStas·.
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO ALMEIDA.
PARECER: pela admissibilidade.
VISTA ao Deputado AntOnio Carlos Konder Reis, em
30/11199.
O Deputado Antônio Carlos Konder Reis apresentou
voto em separedo, em 16/12/99.

PROPOSTA DE EMENDA ÀCONSTITUiÇÃO NII 1/99 •
do Sr. Paulo Octávio • que ·altera o art. 53 da
Constituição Federal, que trata da Imunidade
parlamentar"•
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FlEURY.
PARECER: pela admissibilidade. com emenda.
VISTA ao Deputado Bispo Rodrigues. em 16/05/00.
Os Deputados Marcelo Déda e Geraldo Magela
apresentaram votos em separado, em 16/08199.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N1I5I99·
do Sr. Calo Rlela· que ·dá nova redação aos arts. 29, I.
li. 111, V e 14, § 311, VI, ·c·, da Constituição Federal·.
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY.
PARECER: pela admissibilidade.

B - Proposlç6es sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N1I160/93 - do Sr.
Paulo Bernardo - que ·altera a redação do art. 111, inciso
I, alrnea .g. da lei Complementar nll 64. de 1990, que
declara Inelegfvel o candidato que tenha tido contas
relativas ao exercrcio de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanável·. Apensados :
(PLCs nlla 76/96, 27/95, 32195 e 62/~5).

RELATOR: Deputado INALDO LEITAO.
PARECER: pela Injuridicldade deste e dos Projetos de
Lei Complementar nll 32195 e 62195, apensados, e, no
mérito pela sua rejeição; pela Inconstitucionalidade do
Projeto de Lei Complementar nll 76196 e, no mérito, pela
sua rejeição; pela constitucionalidade, jurldicldade,
técnica legislativa do Projeto de Lei Complementar
27/95, e, no mérito, pela sua aprovação.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Darci Coelho, Waldir
Pires e Luiz AntOnio F1eury, em 08/12199.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NII 220/98 - do
Senado Federal (PLS 219/95) - que ·dlspõe sobre o
sigilo das operações de Instituições financeiras e dá
outras providências·.
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pela constitucionalidade. jurldlcldade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e
das emendas da Comissão de Finanças e Tributação,
nos termos do SubstftuUvo.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Inaldo Leitão e
Fernando Coruja, em 19/01/00.
O Deputado AntOnio Carlos Blscala apresentou voto em
separado em 08102100.

EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO, REABERTURA
DE DISCUSSÃO, AO PROJETO DE RESOLUÇÃO NII
106·B/92 • que ·'nstitui o Código de Ética e Decoro
Parlamentar".
RELATOR: Deputado MARCELO DÉDA.
PARECER: pela constitucionalidade, jurfdicldade,
técnica legislativa e, no mérlto,- pela aprovação, com
subemenda substitutiva. -
VISTA CONJUNTA aos Deputados Ney Lopes e Vicente
Arruda, em 18/08199.
O Deputado Sérgio Miranda apresentou voto em
separado, em 17/05/99.

. PROJETO DE LEI NII 3.n3l93 - do Senado Federal
(PLS 132/92) - que ·dispõe sobre a propaganda eleitoral
gratuita a ser veiculada mediante programa ao vivo ou
por gravação, em fitas magnéticas, nas emissoras
retransmissoras de rádio alou televisão nas localidades
onde Inexiste geração de Imagem ou de som·.
RELATOR: Deputado NAIR XAVIER LOBO.
PARECER: pela constitucionalidade, injurfdlcldade, falta
de técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE lEI NII418199 - do Sr. Iara Bemardl- que
·altera a Lei nll 9.504, de 30 de setembro de 1997, que
"estabelece normas para as eleições de outubro de
1998 e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado NAIR XAVIER LOBO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcldade,
técnIca legislativa e, no mérito. pela aprovação, com
emendas

TRAMITAÇAo ORDINARIA

PROJETO DE LEI NII 120/95 - do Sr. Fernando Gabelra
e Marta Suplicy - que ·revoga o art. 240 do Decreto-lei
nll 2.848. de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
Brasileiro·. (Apensados: PL 2928/97).
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
PARECER: pela constitucionalidade. Jurldlcldade,
técnica legislativa a, no mérito, pela aprovação deste,
com emendas, e pela prejudicialidade do PL nll

2.928197, apensado.

PROJETO DE LEI NII 629/95 - do Sr. Enio Bacol • que
·modlfica o art 484 do Decreto-Lei nll 3.689. de 3 de
outubro de1941 • Código de Processo Penal·.
RELATOR: Deputado MARCOS ROLIM.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldlcidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE lEI NII1.192B195· do Sr. Leonel Pavan
- que ·determina a alienação de cigarros apreendidos e
a destinação de seu produto para a recuperação de
dependentes qurmlcos·. (Apensados: PL 1443/96)
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa deste e do apensado, com emendas.

PROJETO DE LEI NII1.708l96· do Sr. João Plzzolattl
que ·dá nova redação ao caput do art. 89 da lei nll

9.099, de 26 de setembro de 1995, que ·dispõe sobre
os Juizados Especiais Crve/s e Criminais e dá outras
providências·•
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RELATOR: Deputado ZULAI~ COBRA.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldlcldade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, nos
termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI N/l 1.952196 • do Sr. Luiz Mainardi 
que "altera dispositivo da Lei n/l 7.210, de 11 de Julho de
1984, que "Institui a Lei de Execução Penal".
RELATORA: Deputada ZULAlê COBRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcldade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N/l 3.429A197 - do Sr. Remi Trinta·
que "altera a redação da Lei nll 9.437, de 29 de fevereiro
de 1997, introduzindo restrições ao porte de armas, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado MORONI TORGAN.
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicldade,
falta de técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N/l 4.317/98 - do Sr. Remi Trinta·
que "acrescenta Inciso ao art. 13 do Decreto-Lei n/l
3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo
Penal".
RELATOR: Deputado LUCIANO BIVAR.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcldade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
emenda.

c - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRAZO CONSTITUCIONAL
(art. 223 CIC 64, §§ 2° e 3° da CF)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll174199 - da
COmissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1452/98) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Zequinha de
Abreu Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Santa Rita do
Passa Quatro, Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado NElO RODOLFO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll177/99 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1702198) • que "aprova o ato que
outorga permissão à Flash FM Radiodifusão Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na localidade de Cosmópolis, Estado de São
Paulo".
RELATOR: Deputado NELa RODOLFO.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldlcldade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll 248/99 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Infonnática (MSC 164198) • que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio
Difusora Lucélia Ltda., para explorar serviço de

radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Lucélla, Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado NELa RODOLFO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcldade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NIl 420/00 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Infonnátlca (MSC 118/97) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Cultura de
Dlvinópol/s Ltda., para explorar seNlço de radiodifusão
sonora em onda médIa, na cIdade de DMn6polls,
Estado de Minas Gerais"•
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll 421/00 - da
COmissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Infonnátlca (MSC 960/99) - que "aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Fundação Nossa
Senhora da Penha do Esprrito Santo, originariamente
outorgada à Rádio Difusora de carlaelea Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqOêncla
modulada, na cidade de Vitória, Estado do Esprrito
Santo'.
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldlcidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll 427/00 - da
Comissão de CiêncIa e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1078198) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Universitária
Metropolitana Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Brasllia, Distrito Federal".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcldade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N/l 429/00 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 119/99) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Mundial FM de Toledo Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na localidade de Toledo, Estado
do Paraná".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcldade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Na 430/00 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia, COmunicação e
Infonnátlca (MSC 813199) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Fundação Nossa
Senhora da Penha do Esprrito Santo, para explorar
seNlço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Cariacica, Estado do Espfrito Santo·.
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcldade 8

técnica legislativa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 435/00 • da
Comissão de Ciência e Tecnologia. ComunIcação e
Informática (MSC 1461/99) • que "aprova o ato que
autoriza a Associação Cultural Comunitária
Cerqueirense a executar serviço de radiodifusão
comunitária. na localIdade de Cerqueira César. Estado
de São Paulo".
RELATOR: Deputado ARY KARA.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldlcldade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NII 436100 • da
Comissão de CIêncIa e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1463/99) • que "aprova o ato que
autoriza a Associação de Amigos e Moradores de
Brasnorte • AAMB a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Brasnorte. Estado de Mato
Grosso".
RELATOR: Deputado OSVALDO SOBRINHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NII 446/00 • da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1138/99) • que "aprova o ato que
autoriza a AssocIação Comunitária Cultural e Artrstica
de Pratlnha a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Pratlnha, Estado de Minas
Gerals".
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade, iurldlcldade e
técnica legislativa.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI NII 79/99 - do Sr. Enio BaccI • que
"modifica o art. 111 e o § 111 do art. 211 da Lei nll 9.504, de
30 de setembro de 1997. que estabelece normas para
as eleições e dá outras providências".
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES.
PARECER: p~la constitucionalidade, jurldicldade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, nos
termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI NII 642A199 • do Poder Executivo
(MSC 490/99) • que "acresce dispositivos à Lei nll 9.020,
de 30 de março de 1995, que dispõe sobre a
implantação, em caráter emergencial e provisório, da
Defensoria Pública da União.'
RELATOR: Deputado IÉDIO ROSA
PARECER; pela constitucionalidade. juridlcldade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

TRAMITAÇÃO ORDINARIA

PROJETO DE LEI NII 3.889A/93 • do Sr. Luiz Carlos
Hauly • que "dá a denominação de Comandante Joio
Ribeiro Barros ao Aeroporto de Londrina. no Estado do
Paraná".
RELATOR; Deputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: pela Inconstitucionalidade e Injuridlcldade.

PROJETO DE LEI Nll 405A195 • do Sr. Fernando Zuppo
• que -Institui direito de precedência de atendimento em
repartições públicas e estabelecimentos privados à
clientela que especifica".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: pela constitucionalidade, iurldlcldade e
técnica legislativa deste, da emenda da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, nos
termos do Substitutivo.

PROJETO DE LEI NII 588A195 • da Sra. Rita Camata 
que "altera dlspositlvos da Lei nll 7.644, de 18 de
dezembro de 1987, que "dispõe sobre a atividade de
mãe social", adequando·a a Lei nll 8.069, de 13 de junho
de 1990 • Estatuto da Criança e do Adolescente".
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcldade e
técnica legislativa, nos tennos do substitutivo.

PROJETO DE LEI NII 1.075A195 • da Sra. Esther Grossl
• que "dispõe sobre a responsabilidade do Estado em
educação pública, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela inconstitucionalidade.
VISTA ao Deputado José Genorno, em 18104100.
O Deputado José Genorno apresentou voto em
separado, em 02/05/00.

PROJETO DE LEI Nll 2.623196 • da Sra. Zulalê Cobra •
que 'altera o art. 31 da Lei nll 9.099, de 26 de setembro
de 1995, que "dIspõe sobre os iulzados especiais crveis
e criminais e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS.
PARECER; pela constitucionalidade, juridlcldade,
inadequada técnica legislativa, 8, no mérito, pela
reJeição.

PROJETO DE LEI Nll 2.702197 - do Sr. Arlindo
Chlnaglla • que "estabelece Impedimento à nomeação
ou designação para cargos em comissão e funções de
confla!1ça no âmbito do Poder Legislativo".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldicidade e
técnica legislativa.
VISTA ao Deputado lédio Rosa, em 16/06199.
O Deputado lédlo Rosa apresentou voto em separado,
em 11/08199.

PROJETO DE LEI NII 462A199 • do Sr. Airton Dipp • que
"dispõe sobre o uso de aeronaves oflclals no âmbito da
Administração PlÁbllca Federar.
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS.
PARECER: pela constttuclonalldade, jurldlcldade e
técnica legislativa deste e da emenda apresentada na
Comissão de Trabalho. de Administração e Serviço
Pllbllco. nos termos do substitutivo.
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Projetos de Lei (art. 119, I)

A .. Da Análise da Constitucionalidade e
Jurldlcldade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI NO 474199 - do Sr. João Coser - que
"acrescenta novo Inciso ao art. 105 da Lei nll 9.503. de
23 de setembro de 1997".
(Apensado ao PL nl! 402-Al99)
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA

Decurso: 4· Sessdo
Última Sessão: 19/05/00

Projetos de Lei (art. 119, I )

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Jurldlcidade e Mérito:

PROJETO DE LEI N" 1.394195 - da Sra. Teté Bezerra 
que "acrescenta parágrafo único ao artigo 61l da Lei nll
8.267, de 26 de novembro de 1991. que "dispõe sobre a
expropriação das glebas nas quais se localizam culturas
ilegais de plantas psicotrópicas e dá outras
providências". •
RELATOR: Deputado JULIO DELGADO

PROJETO DE LEI NR 4.890/96 • do Senado Federal
(PLS 373191) - que "Dispõe sobre medidas de defesa da
Previdência Social e dá outras providências".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA

PROJETO DE LEI NR 2.627/96 - do Sr. Ibrahlm Abf·
ackel • que "dispõe sobre a desapropriação".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO

PROJETO DE LEI NII 3.194197 • do Sr. Chico da
Princesa· que "d1sp6e sobre as operações de desconto
de duplicata nas Instituições financeiras e sociedades de
fomento mercantil ("factoring'), e dá outras
providências". •
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR

PROJETO DE LEI NlI 3.112/97 • do Sr. Basnlo Vlllanl •
que "altera o art. 98 da lei nll 9.099. de 26 de setembro
de 1995, que disp6e sobre os Juizados especiais Cíveis
e Criminais e dá outras providências." (Apensado o PL
nll 4.737/98)
RELATORA: Oeputada ZULAI~ COBRA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Decurso: 18 Sessão
Ú/fimaSessão:2~OWOO

DE

PROJETO DE LEI N~ 3.240/97 • do Sr. Salvador
21mbaldl· que "altera o art. 22 da Lei n1l 4.591. de 16 de
dezembro de 1964, que dispõe sobre o condomrnlo em
edificações e as Incorporações Imobiliárias".
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO

PROJETO DE LEI NIl 3.25O-Al97 - do Sr. Seraflm
Venzon • que "dispõe sobre a antecipaçio de
comemoração de feriado e dá outras providências".
(Apensados: P\.s nlla 3.279191; 3.314197; 3.346197;
3.374197; 3.427197; 3.430/97; 3.448/97; 3.605197;
3.514197; 3.744197 e 3.917/9-n
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI

PROJETO DE LEI NR 2.589/00 • do Sr. Edison Andrlno •
que "altera o disposto no parágrafo único do art. 541 do
Código de Processo Civil· Lei n° 5.869, de 11 de janeiro
de 1973. para admItir as decisões dlsponlvels em mrdla
eletranica. Inclusive na Intemet, entre as suscetrvsls de
prova de divergência jurispNdenclal, para os fins do art.
105, 11I, a1rnea 'c' da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES

PROJETO DE LEI NlI 2.579/00 • do Sr. José Roberto
Batochlo • que "acrescenta parágrafo ao artigo 549, da
lei nll 5.869. de 11 de janeiro de 1973 • Código de
Processo Civil".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO

PROJETO DE LEI NIl 2.612/00 • do Sr. Freire Júnior 
que "dá nova redação a08 arts. 407 e 409 da Lei n 11

3.071. de 11l de janeiro de 1916 - Código Civil"•
RELATOR: Deputado RICARDO FIÚZA

PROJETO DE LEI NR 2.614/00 • do Sr. Freire Júnior·
que "estabelece o procedimento para denúncias de
Irregularidades ao Tribunal de Contas da União, nos
tennos do art. 74, § 211, da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES

B - Da Análise da Constitucionalidade e
Jurldlcldade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI NR 463-8195 • do Sr. Vlc Pires Franco
• que "obriga a Instalação de gerador de energia
elétrica, com sistema automático de acionamento, em
todas as salas de cirurgia dos hospitais ou clrnlcas do
serviço de sal1de do Pars".
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA

PROJETO DE LEI NII 1.333-8196 • do Sr. JovaJr Arantes
• que "dispõe sobre a validade dos bilhetes de
passagem no transporte coletivo rodoviário de
passageiros e dá outras providências". (Apensado o PL
n" 1.875196)
RELATOR: Deputado CAIO RIELA

PROJETO DE LEI ND 1.n4l96 • do Sr. Edlnho AraúJo·
que "aJtél'ã o_artigo 67 da Let nll 8.213,de 24 de Julho de
1991,que "dispõe sobre os Planos de Benefrclos da
Previdência Social edá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ DIRCEU
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PROJETO DE LEI ND 13·~99 • do Sr. Paulo Paim - que
"altera dispositivo da Consôlldação das Leis do Trabalho
• CLTrpa~ alspor sobre à estabilidade do dIrigente ou
representante sindical".- - _
RELATOR: Deputado EDMARMOREIRA

PROJETO DE LEI NR 58·Al99 • do Sr. Paulo Paim· que
"altera dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho
• CLT, para aumentar o perlodo de afastamento do
empregado por motivo de falecimento de cOnJuge,
companheiro, ascendente, descendente, Irmão ou
dependente econômico".
flELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO

PROJETO DE LEI NII 261/99 • do Sr. Barbosa Neto 
que "dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção em
etiquetas , de orientações impressas que versem sobre
exames preventivos do Câncer de Mama, Colo do útero
e de Próstata e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI

PROJETO DE LEI Nll 286·B/99 • da Sra. Angela
Guadagnin - que "dá a denominação de "Aeroporto de
São José dos Campos • Professor Urbano Ernesto
Stumpt" ao aeroporto -da_.cldade de São José dos
Campos, Estado de São Paulo"
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI

PROJETO DE LEI Nll 292-A/99 - do Sr. Marcos de
Jesus· que "institui o Dia da Blblia".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI NII 1.184199 • do Sr. Rubens Bueno·
que "altera o artigo 53 da Lei nll 6.766, de 19 de
dezembro de 1979, que "dispõe sobre o parcelamento
do solo urbano e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO

PROJETO DE LEI NII 1.511/99 - do Sr. Enio Baccl - que
"Institui a "SEMANA NACIONAL DE PESSOAS
PORTADORAS DE DEFICI~NCIAS" e outras
providências".
RELATORA: Deputada ZULAII: COBRA

PROJETO DE LEI NII 1.574-A/99 • do Sr. Valdemar
Costa Neto· que "dá denominação a viaduto na rodovia
Presidente Dutra".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

PROJETO DE LEI Nll 1.621/99 • do Sr. Gilberto Kassab
• que 8dispãe sobre a Identificação dos alimentos
oferecidos ao consumo nos estabelecimentos que
especifica".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA

PROJETO DE LEI Nll 1.635/99 • da Sra. Esther Grossi •
que "dispõe sobre a capacitação de professores para a
educação Infantil".
RELATOR: Deputado AYTON XEREZ

PROJETO DE LEI Nll 1.790/99 • do Sr. Eduardo
Barbosa - que "Institui o Dia Nacional das APAEs".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE lEI Nll 1.9_10/99· da Sra.-Miriam Reld
que "ãltera a Lei nll 9.394, de 20 de dezembro-t1e-1996,
que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional".
RELATOR: Deputado CAIO RIELA

PROJETO DE LEI Nll 1.919·A/99 - do Senado Federal
(PLS 402199) - que "altera a redação da Lei nIl 5.917. de
10 de setembro de 1973, para Incluir o Porto Barra do
Riacho na relação descritiva dos portos marítimos,
fluviais e lacustres do Plano Nacional de Viação, de que
trata o Item 4.2".
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH

PROJETO DE LEI Nll 2.284/99 • do Senado Federal
(PLS 41/99) - que "dispõe sobre o tombamento do
antigo estúdio da Rádio Nacional, no Rle de Janeiro, e
sua transformação em Museu da História do Rádio no

.Brasil". -
RELATOR: Deputado DARCI COELHO

PROJETO DE LEI Nll 2.285 /99 • do Senado Federal
(PLS 111/99) • que "institui o Dia Nacional de Luta pela
Reforma Agrária e dã outras providências".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI NII 3.138-A/97 • do Sr. Júlio Redecker
- que "altera o art. 111 da Lei nll 7.064, de 6 de dezembro
de 1982, estendendo as regras deste diploma legal a
todas as empresas que venham a contratar ou transferir
trabalhadores para prestarem serviço no exterior"•
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA

PROJETO DE LEI Nll 3.610-Al97 • do Sr. João
FassarelJa • que "acrescenta dispositivos ao art. 2° da
Lei n° 7.853, de 24 de outubro de 1989 que dispõe
sobre o apolo às pessoas portadoras de deficiência, sua
integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência
(COROE), institui a tutela jurisdicional de interesses
coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a
atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras
providências·.
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO

PROJETO DE LEI NlI 3.717-A/97 • do Poder Executivo
(MSC 1.168/97) - que "Altera a denominação da ponte
sobre-o KM 316,5 da BR·158/RS".
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER
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COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

Local: Plenário 8, Anexo 11
Horário: 10h

PAUTA

A • Requerimentos:

00 Sr. Expedito J~nior - que "requer a realização de
reunião de audiência pública para discutir sobre os
indrcios de contaminação de frangos com a bactéria
salmonela, que estão à venda no mercado consumidor,
tendo como expositores o Secretário de Defesa
Agropecuária do Ministério da Agricultura, o Diretor do
Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do
Ministério da Justiça e o Presidente da União Brasileira
de Avicultores".

Dos Srs. José Borba e luciano Pizzatto • que "requer a
realização de reunião de audiência pública, com todos
os segmentos envolvidos, para discutir a adulteração de
combustíveis, no atacado e no varejo, segundo análises
realizadas por laboratórios de distribuidoras e
montadoras, bem como a evasão fiscal que esta prática
acarreta ao erário".

Do Sr. Luiz Bittencourt- que "requer a realização de
reunião de audiência pública, com o ex-Presidente da
Fundação Nacional do fndio, Carlos Marés, para
esclarecer os motivos de sua demissão da Presidência
daquele órgão".

00 Sr. Luiz Bittencourt- que "requer a realização de
reunião de audiência pública, com representantes das
empresas de aviação civil no Pars, do responsável pelo
Departamento de Aviação Civil, de representantes dos
6rgãos de Defesa do Consumidor, do Ministério dos
Transportes, do Ministro da Indústria e Comércio e do
presidente do BNDES para debaterem a crise da
aviação civil no Brasil e seus renexos para os
consumidores".

00 Sr. Salatiel Carvalho - que "requer o
encaminhamento de Representação à Procuradoria
Geral da República solicitando a instalação de Inquérito
Civil Público contra a Caixa Econômica Federal, em face
da Inserção indevida do nome dos mutuários do sistema
habitacional daquela empresa em cadastro de
Inadimplentes (SPC, Serasa e Cadin)".

Do Sr. Salatlel Carvalho - que "requer o
encaminhamento de Representações à Procuradoria
Geral da República solicitando li confecção de Ação
Declaratória de Inconstitucionalidade contra lei do
Estado de Santa catarina que permite e regulamenta a
denominada 'FARRA 00 BOI', e ao Ministério P(Jbllco
daquele Estado solicitando, nos termos do art. 15, da

Lei n1l 7.347, de 24 de julho de 1985, determinando que
o Ministério Público promova a execução de sentença
proferida pelo Supremo Tribunal Federal que determina
que o Governo do Estado'tome providências no sentido
de evitar aquela prática".

00 Sr. Arlindo Chlnaglla - que "requer sejam
convocados o Ministro da Justiça e o Chefe da Casa
Militar, e convidados o ex-Presidente da FUNAI e
representantes do Conselho Indigenlsta Missionário
CIMI e do Conselho de Articulação dos Povos e
Organizações Indlgenas do Brasll-CAPOIB, para, em
reunião de audiência pública, prestarem
esclarecimentos sobre os fatos ocorridos no último dia
22 de abril durante as comemorações oficiais dos 500
anos do Brasil".

00 Sr. Inácio Arruda • que "requer a realização de
reunião de audiência pública, com dirigentes da
Confederação Nacional do Comércio, das Câmaras de
Diretores Lojistas, do Ministério da Fazenda e órgãos de
defesa do consumidor, para debaterem sobre as
conseqüências da MedIda Provisória nIl 1.963-17, de 30
de março de 2000, que, em sua 17' edição, estabeleceu
a prática da capitalização de juros. legallzando~ a
cobrança de juros sobre juros nas operaçoes
bancárias".

Do Sr. Inácio Arruda • que "requer o encaminhamento
ao Tribuna' de Contas da UnIão de pedido de realização
de auditoria sobre os procedimentos Iicltatórfos para a
execução do Projeto de Recuperação da Praia de
Iracema, em Fortaleza, Ceará".

00 Sr. Luiz Bittencourt· que "requer sela convidado o
Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações
ANATEL para prestar esclarecimentos sobre o não
cumprimento das metas estabelecidas pelos consórcios
vencedores dos leilões de privatlzação, bem como sobre
as punições adotadas e as ações em defesa do
consumidor que foram executadas por aquela agência".

00 Sr. Luiz Blttencourt- que "requer sejam convidados a
prestar esclarecimentos os representantes das
empresas operadoras do Sistema de Telefonia Axa e
Móvel responsáveis pelo atendimento dos usuários no
Estado de Goiás sobre a liderança de reclamações nos
Procons Estadual e de contra as empresas operadoras
do sistema".

00 Sr. Luiz Bittencourt· que "requer seja convidado o
Presidente do Conselho Adm'nistrativo de Defesa
EconOmlca-eADE para prestar esclarecimentos a
respeito das denún clas veiculadas no jornal O ESTADO
DE SÃO PAULO sobre recebimento de presentes por
parte de Integrantes do Conselho, contrariando o Código
de Ética do CADE".

00 Sr. Salatlel Carvalho' que "requer a realização de 2
(duas) reuniões da audiência pública, em data a ser
definida, com representantes de órgãos govemamentals
e não governamentais, para discutirem a proposta do
novo Estatuto do fndio ".
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Do Sr. Arlindo Chlnaglia - que "requer a realização
Seminário, em, conjunto com a Comissão de Minas e
Energia, para discutir as perspectivas do setor
energético brasileiro, através de exposições sobre a
conjuntura energética Internacional, marcos regulatórios
e agências reguladoras com mecanJsmos de controle
social e conjuntura energética brasileira e alternativas
futuras".

Do Sr. Flávio Derzi - que "requer a realização de reunião
de audiência pública para discutir a construção de
complexo hoteleiro na Praia de Tanguá, em Angra dos
Reis, pela Fundo de Previdência FUNCEF, com suposta '
licença irregular do IBAMA e que poderá causar sérios
danos ambientais à região, especialmente à Estação
Ecológica Tamoios, área de Proteção Permanente".

Dos Srs. Well/ngton Dias e Marcos Afonso - que "solicita
sejam convidados a comparecer a esta Comissão os
Presidentes da Telemar e Anatel para prestarem
esclarecimentos sobre as precárias condições dos
serviços telefônicos prestados pela Telemar no Estado
do Plauf".

Do Sr. Luiz Blttencourt - que "solicita o encaminhamento
de Requerimento de Informações ao Ministro das
Comunicações sobre viagem realizada pelo Presidente
da Anatel ao Rio de Janeiro".

Do Sr. Luiz Bittencourt - que "requer a realização de
reunião de audiência pública para debater os crescentes
problemas enfrentados por usuários de cartões de
crédito a respeito de cobranças indevidas, cálculos de
prestações em atraso com juros abusivos e envio de
cartões sem solicitação, com representantes do IDEC,
do Procon, da Secretaria de Direito Econômico e da
Associação Brasileira das Empresas de Cartão de
Crédito e Serviços".

o Sr. Luiz Bittencourt - que "solicita sejam convidados o
Secretário de Indústria, ComércIo e Produção, e a
assessora do Secretário da Fazenda, ambos do
Munlcfpio de Porto Alegre, a comparecerem a esta
Comissão para prestarem esclarecimentos sobre a
experiência da implantação do sistema de cotas em
favor de pessoas negras que está sendo negociada com
a rede Zaffarl de supermercados".

Do Sr. Inácio Arruda - que "requer a convocação do
Ministro de Estado da Saúde para prestar
esclarecimentos acerca das perdas de numerosos lotes
de medicamentos destinados à população carente por
vencimento de validade".

Do Sr. Paulo Baltazar - que "solicita reunião de
audiência pública conjunta com a Comissão de
Seguridade Social e SaÍlde, convidando representantes
da Souza Cruz e da Philllp Morrls do Brasil, e dos
senhores Luiz Carlos Mônaco e Mário Albanese,
representantes da Associação de Defesa da Saúde do
Fumante-AOESF, para debater acerca do contencioso
judicial entre a Indústria tabagista e fumantes".

Do Sr. Paulo Baltazar - que "solicita reunião de
audiência pública conjunta com as Comissões de
Constituição, Justiça e de Redação e de Seguridade
Social e Saúde, convidando o Secretário de Sa"de da
Bahia, o Secretário de Administração da Bahia, o
Prefeito de Irecê, o Deputado Estadual José das
Virgens, da Ora. A1adllsen ele Souza, do Sindicato dos
Servidores da Saúde da Bahla-SINDSAUDE e
representante do Instituto de Promoção da Saúde e
Desenvolvimento Social da Micro Região de lrecê
PROMIR, para debaterem a transferência da gestão dos
serviços públicos de saúde de lrecê-BA, para pessoas
jurfdlcas de direito privado".

Do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "requer a
constituição de Grupo de Trabalho destinado a verificar
as condições de funcionamento das usinas nucleares
Angra I e li, em especial, as condições dos depósitos de
rejeltos radioativos das mesmas, bem como a realização
de visita de Inspeção às usinas na maior brevidade
possível".

00 Sr. Salatiel Carvalho - que "requer a realização, no
âmbito desta Comissão, do Painel: A Importância da
PartIcipação da Comissão de Oefesa do Consumidor,
Melo Ambiente e Minorias no Processo Legislativo,
como parte do I encontro das Comissões de Direito
Ambientai, Meio Ambiente e EcologIa da OAB e 11
Encontro Nacional de Advogados sobre o Melo
Ambiente, a realizar-se no dia 15 de junho".

B • Proposições Sujeitas à aprovação do
Plenário da Casa:

URGêNCIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Na 402100 - da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional __
(MSC 1.457/99) - que "aprova os textos da Emenda ao
Anexo I e dos dois novos Anexos (VIII e IX) à
Convenção de Basiléia sobre o Controle do Movimento
Transfronteiriço de Reslduos Perigosos e seu Depósito,
adotados durante a IV Reunião da Conferência das
Partes, realizada em Kuching, na Malásia, em 27 de
fevereiro de 1998".
RELATOR: Deputado BADU PICANÇO
PARECER: favorável

PRIOR'DADE

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL AO PROJETO
DE LEI Na 5.071-0, DE 1990, que "dIspõe sobre a
proteção das cavidades naturais subterrâneas, em
conformidade com o Inciso X do art. 20, e o inciso V do
art. 216. da Constituição Federal e dá outras
providências u.

RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES
PARECER: favorável ao substitutivo. com a inclusão do
§2l' do art. 3l!, do art. 611 e do art. 10 do texto origInal da
Câmara
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TRAMITAÇÃO ORDINÁ~IA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 409/00 - do
Sr. Marcos Afonso - qua ·susta a aplicação do disposto
no art. 29, inciso XIV, do DiSCreto n9 1,752, de 20 de
dezembro de 1995'.
RELATOR: Deputado FERNANDO ZUPPO
PARECER: favorável

c . Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nll l.an/99 - do Sr. Sérgio Carvalho
• que ·estabelece critérios para o licenciamento
ambientai de atividades de pesquisa e lavra mineral e
para a recuperação de áreas degradadas por
mineração, regulamentando o § 29 do art. 225 da
Constituição Federal·.
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS
PARECER: favorável

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NIl 4.191-A/98 • do Sr. Airton Dipp
que "dispõe sobre frase de advertência nas embalagens
de produtos comestrveis que contenham álcool".
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI NII 673199 • do Sr. Ricardo Berzoini e
João Grandão • que ·define a responsabilidade civil das
Instituições financeiras e empresas de crédito nos casos
de assalto e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA
PARECER: favorável a este, com substitutivo, e
contrário ao PL 1.659/99, apensado, e à emenda
apresentada na Comissão

PROJETO DE LEI NIl 1.011/99· do Sr. Enio Bacol • que
·d/spõe sobre o acesso dos consumidores às
instalações de manuseio e preparo de alimentação nos
restaurantes, hotéis, motéis, bares, lanchonetes e
similares e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado BADU PICANÇO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI Nll 1.359/99 - do Sr. Jorge Costa 
que "dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais e
credltfclos às pessoas ffsicas e jurfdicas que promovam
a reposição florestal, e dá outras providências ••
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZAlTO
PARECER: favorável a este e ao PL 2.151/99,
apensado, com substitutivo
VISTA ao Deputado Ben-Hur Ferreira, em 19/04/00

PROJETO DE LEI NII 1.444199 - do Sr. Rubens Bueno 
que "dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de
serviço médico de urgência em estabelecimentos
comerciais e shopping centera·.
RELATOR: Deputado JOÃO MAGNO
PARECER: favorável, com emendas

PROJETO DE LEI Na 1.461/99 - do Sr. Luiz Blttencourt
• que ·dlspõe sobre a reserva de assentos para pessoas
obesas nos sistemas de transporte público coletivo
rodoviário urbano e interestadual".
RELATOR: Deputado Dufuo PISANESCHI
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI Na 1.664/99 - do Sr. Enio Baccl - que
"prolbe a pesca com rede em todo o território nacional,
durante o perrodo de três anos, para pescadores
amadores, e dá outras providências •.
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Ben·Hur Ferreira, em 19/04/00

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E

INTERIOR

AVISOS

PROPOSiÇÃO SUJEITA A RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA
19/05/00)

Projeto de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI NR 2.630/00 - do Sr. Norberto
Teixeira - altera a Lei na 6.766, de 19 de dezembro de
1979, que ·dispõe sobre o parcelamento do solo urbano
e dá outras providências", para definir condições para
Implantação de novos loteamentos.
RELATOR: Deputado RUBENS FURLAN

PROPOSIÇAo EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 18 sessão
Última Sessão: 24/05/00

Projeto de Lei (art.119,1 e § 1D
)

PROJETO DE LEI Na 2.764/00· do Sr. Jose Janene •
que ·estabelece condições para a revenda de Imóveis
retomados no âmbito do Sistema Financeiro de
Habitação·.
RELATOR: Deputado RUBENS FURLAN



Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 18 25397

COMISSÃO DE ECONOMIA,
JNDÚSTRIA ECOMÉRCIO

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE AMANHÃ (1915100)

Substitutivo (8rt.119,1I e § 1°)

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOME1IfTE RECEBERAO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COAMSSÃO

PROJETO DE LEI NV 4.817/98 - do Sr. Antônio Kandlr
que -autoriza a empresa produtora e exportadora de
mercadorias nacionais a constituir crédito presumido,
deduMwJl no pagamento de contribuições sociais. e
disp6e sobre a criação do Fundo de Compensação de
Co~dade e sobre a lnstftuição da Contribuição de
Intervenção no Domrnlo econômico Incidente sobre
Imp~s.·

RELATOR: Deputado CLEMEN11NO COELHO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 4a sessão
ÚlfiRta sesdo: 1915100

Projetos de Lei (art.119, Ie § 1°)

PRQETO DE LEI NlI 2.756100 - 'do Sr. Ronaldo
VasamceItos - que "pennlte a inclusão das agências de
vlageras no SIMPLES. previsto na lei n.fl 9.317, de 5 de
dezembro de 1996-.
RELA1lOR: Deputado GERSON GABRIElU

PRQIETO DE LEI NR 2.759100 • do Sr. Ronaldo
VaSCOhCe1los • que "pennlte a Inclusão dos escritórios
de cORllbJlldade no SIMPLES. previsto na lei n}19.317,
de S••zembro ele 1996".
RELAl'OR: Deputado RICARDO FERRAÇO

PROJEro DE LEI NlI 2.810100 • do Senado Federal
(PLS ,,~.604199) • que -disptje sobre os limites da
receiabNta anuat 8 os percentuais apHcávels à receita
bruta mensal das empresas lnscdtas no Sistema
Integllado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Miil:toempresas e êmpresas de Pequeno Porte •
SlmpIB, -.ele que trata a Lei n.ti 9.317. de 5 de dezembro
de t".(Apensados: Pl's 876 (1.989199])
RELAlOR: Deputado CAAUTO MERSS

PROJETO DE LEI NlI 2.819/00 - do Sr. Snvio Torres 
que 'dlspensa a apresentação de declaração de
rendimentos ou de informações de pessoas jurldlcas
extintas, para baixa de Inscrição no Cadastro Nacional
de Pessoa Jurrdica (CNPJ)".
RELATOR: Deputado JOSÉ MACHADO

PROJETO DE LEI NII 2.820100 - do Sr. Alberto Fraga 
que 'altera os arts. 47 e 56 da Lei n.1I 5.764, de 16 de
dezembro de 1971, e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ

Decurso:SBsessão
Última sessão: 18/5/00

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERAo
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMlssAo

PROJETO DE LEI N1I 2.316/00 - do Sr. Paulo Octávlo
que "modifica o art. 411 da Lei nll 7.827, de 27 de
setembro de 1989, que regulamenta o art. 159, Inciso I,
alrnea "e-, da Constituição Federal, institui o Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, o
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste 
FNE e o Fundo Constitucional de Financiamento do
Centro-Oeste - FCO, e dá outras providências.n

RELATOR: Deputado CLEMENTINO COELHO

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA EDESPORTO

Local: Plenário 10, Anexo 11
Horário: 10h

AUDiêNCIA PÚBLICA

TEMA:
"Debate sobre irregularidades no Programa de Merenda
Escolar".

CONVIDADOS:
- Sr. ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA PINHEIRO·
Presidente da CONAB;
• Sr. LAÉRCIO PEIXOTO FERRANTE • Superintendente
da CONAB no Estado de Goiás;
-Sr. APAR(CIO BANDEIRA FILHO - Superintendente da

CONAB no Estado do Maranhão;
-Sra. ALEXANDRA BURLEM - Representante do
Ministério Público de Alagoas;
- Sr. FLÁVIO VALENTE - Representante do Fórum
Brasileiro de Segurança Alimentar e
• Sr. JOSÉ ROBERTO ESCÓCIO • Consultor de
Administração Pública.
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SUBCOMISSÃO ESPECIAL PARA
ANÁLISE DE IRREGULARIDADES

NO FUNDEF

Local: Sala da Presidência, Anexo 11
Horário: 9h30 mln

PAUTA

Assuntos Internos

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASe DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 28 Sessão
Última Sessão: 23/05/00

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

PROJETO DE LEI Na 594/99 • do Sr. Bispo Wanderval 
que "altera a Lei na 9696, de 1a de setembro de 1998,
que dispõe sobre a regulamentação da profissão de
Educação Flslca e cria os respectivos Conselho Federal
e Conselhos Regionais de Educação Flslca, a fim de
suprimir a permissão do exercfclo da profissão aos
práticos. ( Apensados os PIs nlls 1.116199 e 1.900/99).
Relator: Deputado JOEL DE HOLANDA

Decurso: 38 Sessão
Úl6maSessão: 19m5/00

Substitutivo (art. 119. 11 e § 1°)

PROJETO DE LEI Na 2.764-AJ97 - do Sr. Salvador
Zimbaldi - que "obriga as entidades desportivas,
recreativas e afins a contratar seguro de
responsabilidade civil".
RELATOR: Deputado ADEMIR LUCAS

Decurso: 48 Sessão
Última Sessão: 18/05/00

p({lJ~~a0 da Lei (a~.119,1 e § 10 )

PROJETO DE LEI Na 2.144/99 - do Poder Executivo
(MSC 1.n9/99) - que "dispõe sobre a incorporaçio ao
Centro Federal de Educação Tecnológica de Petrollna
da UnIdade de Ensino Descentrallz"'da de Petrollna,
integrante da estNtura organizacional do Centro Federal
de Educação Tecnológica de Pemambu.,), e dá outras
providências"..
RELATOR: Deputado NILSON PINTO

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃÔ

Local: Plenário 4, Anexo 11
Horário: 10h

PAUTA

A • Requerimentos:

Do Sr. Pedro Eugênio, solicitando que o Banco Central
do Brasil, disponibilize no seu slte na Internet, relatório
atualizado de processos em tramitação na Instituição.

Do Sr. Rodrlgo Maia, para que a Comissão realize
audiência pública, com o Senhor Pedro Malan, Ministro
da Fazenda, sobre as dfvldas dos Estados e Municípios,
cujos processos de renegociação foram recentemente

- aprovados pelo Senado Federal, antes da sanção da Lei
de Responsabilidade fiscal.

Do Sr. Rodrlgo Mala, para que a Comissão realize
audiência p~b1lca com o Senhor Lufs Tarqufnio Sardinha
Ferro. Presidente da Caixa de Previdência dos
Funcionários do Baneo do Brasil - PREVI a fim de expor
os critérios para a realização da operação entre a
PREVI e a empresa Investimentos Itaú S.A.

S • Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Na 3.963-Al93 - da Sra. Jandira
Feghall • que "fixa horário de funcionamento das
agências bancárias e dá outras providências".
(Apensado: PL nll 1.168199)
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA
PARECER: pela não Implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
pliblicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
rejeição do Projeto e do PL na 1.16S199, apensado

PROJETO DE LEI Na 3.590-AJ97 - do Sr. Walter
Pinheiro e Outros· que "dispõe sobre o recebimento de
parcelas rescisórias de natureza salarial aos
trabalhadores celetistas contratados por munlcrpios".
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MATTOS
PARECER: pela não Implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária a, no mérito, pela
aprovação nos termos do Substitutivo da Comissão de
Trabalho, de Administração a serviço Plibllco
VISTA ao Deputado José Pimentel, em 26/04/00

PROJETO DE LEI Na 3.657/97 • do Sr. Paulo Paim •
que "dlspõe sobre o controle e a transparência da
arrecadação e destino da Contribuição Provisória sobre
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PROJETO DE LEI NlI 3.661/97· do Sr. Ricardo Izar·
que "altera o § 111 do art. 211 da Lei nll 8.001, de 13 de
março de 1990, que define os percentuais da
distribuição da compensação financeira de que trata a
Lei nll 7.990, de 28 de dezembro de 1989."
RELATOR: Deputado GERVASIO SILVA

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 48 Sessão
Última Sessão: 19/05/00

Decurso: 28 sessão
Última Sessão: 23/05/00

AS PROPOS/ÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERAO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMlssAo.

Substitutivos (Art. 119. 11 e § 1°)

PROJETO DE LEI NlI 3.290/97 - do Sr. Paulo
Bomhausen • que "dispõe sobre o fornecimento gratuito
de medicamentos aos Idosos".
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES

PROJETO DE LEI NIl 3.688197 - do Sr. Paudemey
Avellno - que "altera a redação do caput e acrescenta §
311 ao art. 311 da Lei nll 7.986, de 28 de dezembro de
1989, que regulamenta 8 concessão de beneffclo
prevista no art. 54 do Ato das Disposições
ConstOuclonals Transitórias'.
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES

DE

COMISSÃO DE SEGURIDADE
#

SOCIAL EFAMILlA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI NlI 2.795/00 - do Sr. Salatiel
Carvalho • que "toma obrigatória a apresentação de
relatórios mensais, ao Congresso Nacional, sempre que
contrato assinado pela Petróleo Brasileiro S. A •
PETROBRAS envolva montante que ultrapasse o valor
de RS 50.000.000,00 (cinqüenta milhões) de reais."
RELATOR: Deputado PEDRO PEDROSSIAN

Substitutivos (art. 119. "e § 1° clc art.166)

A PROPOS/ÇAo ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMlssAo

COMISSÃO DE MINAS EENERGIA

AVISOS

PROPOSIÇOES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE AMANHÃ (DIA 19/05/00)

Projetos de Lei (art. 119. I e § 1°)

PROJETO DE LEI NII 2.728100· do Sr. Nilson Pinto·
que "altera dlsposltlvos das Leis nll 7.990, de 28 de
dezembro de 1989. nll 8.001, de 13 de março de 1990,
nll 9.648. de 27 de malo de 1998, e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado JOSÉ JANENE

PROJETO DE LEI NIl 579/99 • do Sr. Ricardo Berzolnl e
outros - que 'revoga dIspositivo da Lei n" 4.595, de 31
de dezembro de 1964, que "dlspõe sobre a Polrtlca e 88
Instituições Monetárias. Bancárias e Creditrclas, crla o
Conselho Monetérlo Nacional, e dá outras
providências'.
RELATOR: Deputado RODRrGO MAIA
PARECER: pela não Implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
pl1blicas. não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária e. no mérito. pela
rejeição

PROJETO DE LEI~ 1.950/99· do Sr. Coriolano Sales
• que "dispõe sobre as obrigações de pequeno valor
para fins de pagamento de precat6r10 "•
RELATOR: Deputado JOSI: RONALDO
PARECER: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
púbUcas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
rejeição

a Movimentação Financeira - CPMF e dá outras
providências •• (Apensado: PL n" 1.924199)
RELATOR: Deputado JOSÉ RONALDO
PARECER: pela não Implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação do Projeto e do PL n" 1.924/99, apensado,
com Substitutivo e pela rejeIção das emendas
apresentadas a este
VISTA ao Deputado José Pimentel, em 03/11/99

PROJETO DE LEI N" 4.075198 • do Sr. Edison Andrino •
que 'estabelece limite para os juros de financiamentos
habitacionais da carteira hipotecária, no âmbito do
Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo'.
RElATOR: Deputado MILTON TEMER
PARECER: pela não Implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária e. no mérito, pela
aprovação, com emenda
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PROJETO DE LEI NR 87/99 - do Sr. Dirceu Speráfico •
que "introduz um Inciso IV, no art. 133, e modifica a
redação do art. 132, da Lei nll 8.069, de 13 de Julho de
1990".
RElATOR: Deputado EULER MORAIS

PROJETO DE LEI NII 1.216/99 - do Sr. Airton Dipp •
que "acrescenta parágrafo ao art. 34 da Lei n1l 8.218, de
1991, que dispõe sobre Isenção de tributos na venda,
Por Entidades Beneficentes, De Mercadorias
Estrangeiras Recebidas Em Doação De
Representações Diplomáticas estrangeiras, No sentido
de determinar a Imediata entrega das mercadorias às
entidades, as quais ficarão como depositárias até a
liberação em definitivo·.
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA

PROJETO DE LEI NII 4.036/97 - do Sr. Paulo Paim •
que "altera dispositivo do aft. 58 da Lei nll 8.213, de 24
de julho de 1991, e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado JOÃO FASSARELLA

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:Sasessão
Últ~ma Sessão: 18/05/00

Projetos de lei (Art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI Nl! 189-AI99 - do Sr. Alberto Fraga
• que "estabelece a obrigatoriedade de atendÍmento
médico ao policiai e bombeiro vitimado de acidente
decorrente da função pública·.
RELATOR: Deputado DARCfslO PERONDI

PROJETO DE LEI. NII 904/99 • do Sr. Freire Júnior •
que ·acrescenta dispositivo ao Estatuto da Criança e do
Adolescente para permitir a participação ou presença de
menores em Jogos de bilhar ou sinuca, quando
realizados em clubes sociais ou esportivos'.
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA

PROJETO DE LEI NII 1.694-A/99 - da Sr-. Luiza
Erundlna - que 'dispõe sobre a obrigatoriedade de
cardápio em Método Braile nos restaurantes, bares e
lanchonetes".
RELATOR: Deputado DJALMA PAES

PROJETO DE LEI NII 2.576/00 • do Sr. Fernando
Gabelra - que "dispõe sobre a instalação de fontes
emissoras de radiação eletromagnética e dá outras
providências·•
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA

PROJETO DE LEI N" 2.580/00 • do Sr. Jorge Pinheiro·
que • Dispõe sobre a adaptaçáo de caixas eletrônicas
para deficientes trsicos nas agências bancárias em todo
opals".
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON

PROJETO DE LEI NII 2.583/00 • do Sr. Pedro Pedosslan
• que ·Altera as exigências para a redação da receita

médica e de outros profissionaIs habilitados
legalmente".
RELATOR: Deputado DR. BENEDITO DIAS

PROJETO DE LEI NII 2.586/00 • do Sr. Marcos Afonso 
que "Dispõe sobre o fornecimento, pelo Sistema Único
de Saúde· SUS, de transporte, alimentação e pousada
aos pacientes, cujo tratamento se realizar fora do local
de seu domlcnlo".
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE

PROJETO DE LEI NII2.597/00· da Sr-. Marinha Raupp
• que" Altera o texto do art. 65 da Lei nll 8.213, de 24
de julho de 1991, que "dJspõe sobre os Planos de
Benefícios da Previdência Social e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN

PROJETO DE LEl NII 2.598/00 • da Sr-. Marinha Raupp
• que" Altera a redação do art. 412 da Lei nll 5.859, de 11
de dezembro de 1972, que 'dispõe sobre a Profissão de
Empregado Doméstico e dá outras providêncIas·,
facultando o acesso ao salárlo-famnia, e dá outras
providêncIas"•
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE CARVALHO

PROJETO DE LEI NlI 2.599/00 • da Sr-. Marinha Raupp
• que "Dispõe sobre a criação de selo comemorativo do
Dia Internacional da Mulher.
RELATORA: Deputada TETÉ BEZERRA

PROJETO DE LEI NII 2.607/00 - do Sr. Cunha Bueno·
que 'Dispõe sobre redução das alíquotas do Imposto de
renda e da contribuição previdenciária".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ

PROJETO DE LEI NII 2.616/00 • do Sr. Enio Bacel •
que 'Determina a impressão do quadro de vacinas
Infantis obrigatórias nas embalagens de leite e dá outras
providências"•
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES

PROJETO DE LEI N2 2.618/00· do Sr. Enio Bacei· que
'Cria auxilio funeral para os doadores de órgãos e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA

PRÓJETO DE LEI NII 2.629/00 • do Sr. Fernando Coruja
• que "dispõe sobre a notificação compulsória de casos
de subnutrição às autoridades da área da Saúde
Pública'
RELATOR: Deputado LAVOISIER MAIA

PROJETO DE LEI N~ 2.638/00 • do Sr. Luiz Bltlencourt •
que "Altera Lei nl! 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que
dispõe sobre a Política Nacional do Idoso. para prever a
reserva de vagas nos estacionamentos públicos e
privados".
RELATOR Deputado JOSÉ UNHARES

PROJETO DE LEI NlI 2.661/00 - do Senado Federal
(PLS n266/99)· que "Institui a linha oficial de pobreza"e
estabelece que o Governo Federal deverá definir metas
de progressiva erradicação da pobreza e diminuição das
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desigualdades socioeconômicas, e dá outras
providências'.
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO

PROJETO DE LEI Nll 2.667/00 • do Senado Federal
(PLS nll 324/99)· que 'acrescenta dispositivo à Lei nll

8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as
condições para a promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências, a fim de
obrigar o Sistema Único de Sáude (SUS) a utilizar,
exclusivamente, os medicamentos constantes da
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais
(Rename).'
RELATOR: Deputado VICENTE CAROPRESO

PROJETO DE LEI NIl 2.670/00 - do Senado Federal
(PLS nll 347/99)· que "Altera a Lei nll 8.212, de 24 de
julho de 1991, para excluir do salário-contribuição para a
previdência social os valores recebidos a trtulo de
salário-maternidade e salário-educação",.
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO

PROJETO DE LEI NII 2.675/00 - do Senado Federal (
PLS nll 553/99) • que 'altera o art. 111 da Lei nll 9.092,
de 12 de setembro de 1995, dIspondo sobre a
destinação de recursos da Loteria Esportiva Federal a
entidades de assistência à pessoa portadora de
deficiências".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

PROJETO DE LEI NII 2.707/00 - do Poder Executivo
(MSC nll 390/00) - que 'altera o art. 111 da Lei nR9.961,
de 28 de janeiro de 2000, que cria a Agência Nacional
de Saúde Suplementar - ANS'
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO ESERViÇO

PÚBLICO

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE AMANHÃ (DIA 19/05/00)

Substitutivos (art. 119,/1 e § 1°)

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERAO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI NR 1.n9/99 • do Sr. Bispo Wanderval
- que 'concede adicionai de insalubridade aos
trabalhadores que atuam no combate à raiva dos
animais herbrvoros·.
RELATORA: Deputada VANESSA GAAZZIOTIN

PROJETO DE LEI NIl 1.793/99 - do Sr. João Magno 
que 'acrescenta parágrafos ao art. 4n da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, a fim de determinar ao
empregador a obrigação de fornecer ao empregado, no
ato da rescisão de contrato de trabalho, documento
comprobatório das atividades por ele exercida em
condições especiais'.
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Substitutivos (art.119,11 e § 1°)

A PROPOSIÇAO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

Decurso: 4° sessão
Última Sessão: 19/05/00

PROJETO DE LEI N.R 124/95 - do, Sr. Paulo Paim - que
• altera a redação dos artigos 47 e 120 da Consolidação
das leis do Trabalho". (Apensados: PL's nlla 1.322195 e
1.875/99)
RELATOR: Deputado EXPEDITO JÚNIOR

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR
DE AMANHÃ ( DIA 19/05/00)

Projetos de Lei (art. 119, I, do RICO)

PROJETO DE LEI NII 2.876/00 - do Senado Federal
(PLS nll 22199) - que 'denomlna Rodovia Governador
Hélio Campos trecho da BR·174·,
RELATOR: Deputado ILDEFONÇO CORDEIRO

PROJETO DE LEI NII 2.878/00 • do Senado Federal
(PLS nll 360/99) - que "denomina Governador Edmundo
Pinto trecho da BR-364·.
RELATOR: Deputado ALBERTO MOURÃO

Substitutivo (art, 119, 11, do RICO)

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI NII 323-A/99 • do Sr. Zenaldo
Coutinho - que 'dlspõe sobre a obrigatoriedade às
Indústrias de velculos nacionais, revendedoras de
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Importados e proprietários de usados à Instalação de
bloqueador de velocidade'.
RELATOR: Deputado SÉRGIO REIS

Decurso: 18 sessão
Úlnmasessão:2~0~00

Projetos de Lei (art. 119. I. do RICO)

~ROJETO DE LEI NII 1.971/99 - do Sr. Dr. Hélio - que
altera a Lei nll 9.503, ele 23 de setembro de 1997

Código de Trânsito Brasileiro. em seu art. 136 11I dan~
nova redação·. • •
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE

PROJETO DE LEI NII2.041/99 - do Sr. Telmo KIrst - que
"acrescenta parágrafo ao art. ao da Lei nll 9.503, de 23
de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE

PROJETO DE LEI NII 2.050/99 - do Sr. Ênio Baccl - que
"altera velocidade para motocicletas onde não exista
sinalização e dá outras providências' (apensados os
PLs. nlls. 2.057/99, 2.305/99 e 2.332/00).
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE

PROJETO DE LEI NII 2.168/99 • do Sr. Dausdeth
Pantoja - que 'dá nova redação ao art. 259 da Lei nll

9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código
de Trânsito Brasileiro" (apensado o PL nll 2.378/00).
RELATOR: Deputado MARIO NEGROMONTE

PROJETO DE LEI NII 2.232199 - do Sr. Miro Teixeira·
que ·promove alterações na Lei nll 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito
Brasileiro".
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE

PROJETO DE LEI NII 2.272199 - do Sr. Gervásio Silva·
que "altera dispositivos da Lei nll 9.503, de 23 de
setembro de 1997 - Código de Trãnsito Brasileiro
quanto ao licenciamento do vefculo". •
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE

PROJETO DE LEI NI1 2.432/00 - do Sr. Ursiclno Queiroz
- que ·altera a Lei nll 9.503, de 23 de setembro de 1997
que ·Instltui o Código da Trãnsito Brasileiro·, de forma ~
prever a realização periódica da exames de alcoolemia
em condutores, na forma que especifica, e dá outras
provldãnclas'.
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE

PROJETO DE LEI Nll 2.565/00 • do Sr. João Caldas 
que ·aItera as Leis nll 9.503, de 23 de setembro de
19':97, e na 9.602. de 21 de Janeiro de 1998·.
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE

PROJETO DE LEI NII 2.623/00 • do Sr. Elton Rohnelt 
que "dispõe sobre li criação do Adicional Tarifário para
as Unhas Aéreas Regionais Supll3mentadas·.
RELATOR: DeputAdo ROBERTO ROCHA

PROJETO DE LEI NlI 2.628/00 - do Sr. Marcos Afonso 
que ·altera o art. 244 da Lei nll 9.503, de 23 de setembro
de 1997, minimizando a penalidade para a condução de
motocicleta, motoneta e ciclomotor com os faróis
apagados".
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGAOMONTE

PROJETO DE LEI NII 2.646/00 • do Sr. Pedro Celso 
que "altera a Lei nll 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que Institui o Código de Trânsito Brasileiro para
estabelecer obrigatoriedade de Interposição de ~rso,
nos termos que especifica"•
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE

PROJETO DE LEI NII2.709/00 - do Sr. André Benassl
que 'acrescenta novos parágrafos ao art. 147 da lei nll

9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código
de Trânsito Brasileiro·.
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE

PROJETO DE LEI N1I 2.715/oo - do Sr. Edmar Moreira
que ·denomlna "Rodovia José Guarlno Júnior" o trecho
da rodovia BR-356. entre as cidades de Muriaé e
Erválla. no Estado de Minas Gerais·.
RELATOR: Deputado ROMEU QUEIROZ

PROJETO DE LEI NII 2.755/00 - do Sr. Olavo Calheiros
• que "altera a redação do 8rt. 148 da Lei nll 9.503, de
23 de setembro ele 1997, permitindo a médicos
particulares ou conveniados a planos de saúde
aplicarem os exames de aptidão tfsica e mental para
obtenção ou renovação do documento de habilitação·.
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE

PROJETO DE LEI NII2.761/00 - do Sr. Alofzlo Santos
que "toma obrigatória a gravação, no capacete do
proprietário, da placa da motocicleta".
RELATOR: Deputado FEU ROSA

Decurso: 38 sessão
Última sessão: 22.05.00

Substitutivo (art. 119. 11. do RICO)

A PROPOSIÇAO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMissAO

PROJETO DE LEI NII 2.673/00 - do Senado Feeleral
(PLS nll 549/99) - que "altera a descrição da BR-116,
constante da relação descritiva das rodovias do Plano
Nacional de Viação, aprovado pela Lei nll 5.917, de 10
de setembro de 1973'.
RELATOR: Deputado DAMIÃO FELlCIANO
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Decurso: 4· sessão
Última sessão: 19.05.00

Substitutivo (art.119, li, do RICO)

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMiSSAO

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 618-A/98

PATRIMÔNIO GENÉTICO

AVISO

DE
(10

EM FASE
DE EMENDAS

PROPOSIÇÕES
RECEBIMENTO
SESSÕES)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAo
(Art. 202, § 3°)

PROJETO DE LEI NQ 3.210-Al97 - do Senado Federal
(PLS na 242195) - que "dispõe sobre a proibição de
fumar em aeronaves comerciais brasileiras, em todo o
território nacional' (Apensados: Pls. nlls. 4.192198,
4.487198, 4.499/98, 4.520/98, 4.589198, 4.657/98,
4.683/98, 4.794/98, 172/99, 229/99 e 430/99).
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
-- ....COMERCIO ELETRONICO

Local: Plenário 9, Anexo 11
Horário: 10 horas

Instalação da Comissão e eleição do
Presidente e dos Vice-Presidentes.

PROJETO DE LEI Na 1.483, DE 1999 - do Sr. Dr. Hélio 
que 'Institul a fatura eletrônica e a assinatura digitai nas
transações de ·comérclo· eletrônico". (Apensado: PL nR
1.589199).
RELATOR:

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 151-A/95 EAPENSADAS

--SEGURANÇA PUBLICA

Decurso: 68 Sessão
Última sessão: 24/05/00

PROPOSTA DE EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO NII 61S-A,
DE 1998· do Poder Executivo (MSC nQ9IT/98) • que
"acresce Inciso ao ar!. 20 da Constituição Federal'.
RELATOR: Deputado RICARTE DE FREITAS.

CPI - OCUPAÇÃO DE TERRAS
PÚBLICAS NA AMAZÔNIA

Local: Plenário 13, Anexo 11
Horário: 9h30mln

PAUTA

1 - Apreciação de requerimentos

2 • Audiência Pública com os Senhores:
SEBASTIÃO AZEVEDO, Procurador-Geral do INCRA;
EDUARDO HENRIQUE FREIRE, Diretor de Cadastro
Rural do INCRA; e
MARCELO AFONSO SILVA, Diretor de Recursos
Fundiários do INCRA.

Local: Plenário 12, Anexo 11
Horário: 10h

AUDiêNCIA PÚBLICA 11I - COMISSÕES MISTAS

Convidado:
- Dr. PAULO SETTE CÂMARA, Secretário de
Segurança Pública do Estado do Pará.

PROPOSTÀ DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR 151-A,
DE 1995 - do Sr. Gonzaga Patriota e outros· que ·aItera
a redação do Inciso 11 do ar!. 37 e do § 7R do art. 144 da
Constituição F.ederal". (Apensadas as PECa nRs 158
Al95, 514·Al97 e 613-AI98).
RELATOR: Deputado ALBERTO FRAGA.

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E

FISCALIZAÇÃO

Local: Plenário 02, Anexo /I
Horário: 10 h
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PAUTA

A•Relatórios:

De análise do Acompanhamento do Plano Plurianual •
PPA, relativo ao exercício de 1998 e à Execução
acumulada no período de 1996 a 1998, submetido ao
Congresso Nacional pela Mensagem n2 344, de 1999·
CN.
RELATOR: Deputado OSWALDO COÊLHO
varo: Com apreciações e recomendações ao
Relatório.

Sobre a autorização da execução orçamentária do
subprojeto 16.090.0563.1560.0016· referente âObra de
Recuperação dos Molhes do Porto do Rio Grande· RS
Mensagem nll 07/00·CN.
RELATOR: Deputado WALDEMIR MOKA
VOTO; pela prejudicialidade da autorização da
execução orçamentária earquivamento das justificativas
apresentadas pelo Ministério dos Transportes.
Apreciação às emendas apresentadas ao Projeto de
Decreto Legislativo que aprova as Contas do Governo
Federal relativas ao exercício de 1997.
RELATOR: Senador EDISON LOBÃO
varo: pela rejeição da emendas apresentadas.

B•Requerimentos:

Do Deputado JOÃO COSER, que ·solicfta nos termos
regimentais, a criação de Subcomissão destinada a
refoooular e propor alterações à Resolução nR 2, de
1995. do Congresso Nacional, com vistas aincorporar
às noooas pertinentes as modKicações necessárias à
dinâmica atual do processo orçamentário.

Do Deputado VIRGfLlO GUIMARÃES, que ·seja
convidado a comparecer a esta Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos eFiscalização, oSenhor
Ministro da Ciência eTecnologia, Professor Ronaldo
Sardenberg, afim de apresentar, em termos gerais, os
novos fundos setoriais relativos ásua área de atuação
8, em especial, prestar esclarecimentos sobre suas
adequações ao projeto de Lei do Plano Plurianual 2000
2003.

NOTA: ..
FORMULÁR!O PARA EMENDAS DISPONíVEL

NAS SECRETARIAS DAS COfv1ISSÔES.
HORÁRIO: DE 09:00 ÀS 12:00 E'\3:30 ÀS 18:30

(Encerra-se a sessão às 20h56min.)
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ATOS DO PRESIDENTE

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confre o artigo 1º, item I, alrnea
"a", do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990, re
solve tornar sem efeito oAto de 08 de maio de 2000, pu
blicado no Diário da Câmara dos Deputados de 09 de
maio de 2000, que nomeou ELIANA BORGES MELO
para exercer, na Comissão de Seguridade social e Fa
mma, da Coordenação de Comissões Permanentes, do
Departamento de Comissões, o cargo de Assistente
Técnico de Comissão adjuto D, CNE-15, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, em 17 de maio de
2000. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
de suas atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I, alí
nea "a", do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990,
eoartigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
resolve nomear, na forma do artigo 9º, item 11, da Lei nº
8.112, citada, RAQUEL MONTEIRO MACEDO para
exercer, na Comissão de Seguridade Social e Famnia, da
Coordenação de Comissões Permannetes, do Departa
mento de Comissões, o cargo de Assistente Técnico de
Comisão Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 1º do Ato da
Mesa nº 20, de 06de junho de 1995, combinado com o
parágrafo único do artigo 1º do Ato da Mesa nº 01, de 24
de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, em 17 de maio de
2000. - Michel Temer, Presidente.

COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

51 ª Legislatura - 2ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Vigésima Reunião Ordinária realizada

em 17 de maio de 2000
Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil,

às onze horas e três minutos, no Plenário 01 do Ane
xo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se ordinaria
mente a Comissão de Constituição eJustiça e de Re
dação, sob a Presidência do Deputado Ronaldo Ce
zar Coelho, estando presentes os Senhores Mem
bros Titulares, Deputados Inaldo Leitão, lédio Rosa,
Vice-Presidentes, Deputados André Benassi, Antônio

Carlos Konder Reis, Augusto Farias, Ayrton Xerêz,
Bispo Rodrigues, Caio Riela, Ciro Nogueira, Coriola
no Sales, Darci Coelho, Edmar Moreira, Fernando
Coruja, Fernando Gonçalves, Geovan Freitas, Geral
do Magela, Henrique Eduardo Alves, Jaime Martins,
José Antônio Almeida, José Dirceu, José Genoíno,
José Roberto Batochio, Júlio Delgado, Jutahy Júnior,
Léo Alcântara, Marcelo Déda, Mendes Ribeiro Filho,
Moroni Torgan, Nelson Marchezan, Nelson Otoch,
Osmar Serráglio, Osvaldo Sobrinho, Paulo Maga
lhães, Renato Vianna, Ricardo Fiúza, Roland Lavig
ne, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Vilmar Rocha,
Waldir Pires, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra e os
Senhores Membros Suplentes, Deputados Anivaldo
Vale, Bispo Wanderval, Djalma Paes, Dr. Benedito
Dias, Dr. Rosinha, Jair Bo/sonaro, João Leão, José
Machado, José Ronaldo, Luís Barbosa, Luiz Antônio
Fleury, Mauro Benevides, Max Rosenmann, Nelo Ro
dolfo, Nelson Marquezelli, Pedro Novais, Professor
Luizinho, Ricardo Izar, Rubens Furlan, Themístocles
Sampaio, Teima de Souza, Vic Pires Franco e Wag
ner Salustiano. Deixaram de registrar suas presenças
os Senhores Membros Titular, Deputados Ary Kara,
Cezar Schirmer, Eduardo Paes, Ibrahim Abi-Ackel,
Luciano Bivar, Nair Xavier Lobo e Ney Lopes. O
Deputado Gustavo Fruet compareceu à reunião como
não membro. Abertura: Havendo número regimental, 
o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, pas
sando ao exame da Ata da Décima Nova Reunião
Ordinária, realizada no dia dezesseis do corrente
mês. A requerimento do Deputado lédio Rosa, foi dis
pensada a leitura da Ata. Não houve discussão. Em
votação, foi aprovada por unanimidade a Ata. Expedi
ente: O Senhor Presidente comunicou que os Ofícios
do Supremo Tribunal Federal nºs 2.036/1999 e
2.105/1999, que solicitam licença para processar o
Deputado José Aleksandro da Silva, seriam os prime
iros itens da pauta da reunião da próxima quar
ta-feira, dia vinte e quatro do corrente mês. O Senhor
Presidente comunicou, ainda, que, a reunião passa
da, havia sido apreciada a admissibilidade da Propos
ta de Emenda à Constituição nº 3/1999, à qual encon
travam-se apensadas treze outras propostas, que di
ziam respeito à reforma política. O Senhor Presidente
acrescentou que o Deputado Miche/ Temer, Presi
dente da Casa, parabenizara a Comissão pela celeri
dade dos trabalhos e afirmara que brevemente proce
deria à instalação da Comissão Especial para apreci
ação da aludida proposta. O Deputado Bispo Rodri
gues manifestou-se contrariamente ao procedimento
utilizado na condução dos trabalhos referentes à re
forma política, por entender que o Senado Federal,
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na condição de Casa revisora, não teria legitimidade
de iniciativa das proposições que versavam sobre a
referida matéria.O Deputado Bispo Rodrigues solici
tou que as proposições concernentes à aludida maté
ria, que afirmara considerar da maior relevância, fos
sem apreciadas com maior apreço pelos membros da
Comissão. O Senhor Presidente afirmou que, pelo
fato de muitas das discussões realizadas no âmbito
das Comissões Especiais eventualmente caírem no
vazio, defendia a idéia de que determinados assuntos
deveriam ter sua apreciação conjugada entre as Co
missões Permanentes e as Especiais, de forma a al
cançar maior celeridade processual. O Senhor Presi
dente aduziu que havia promovido o início da aprecia~

ção de relevantes proposições concernentes à refor
ma política, ainda que com baixo quorum em algu
mas ocasiões, com o fim de chamar o colegiado a dis
cussão da matéria, tendo em vista a necessidade e
relevância social desta. O Deputado José Genoíno
manifestou-se contrariamente à discussão de propo
sições que tratavam da reforma política, em razão de
que encontrava-se apta para a Ordem do Dia do Ple
nário da Casa Proposta de Emenda à Constituição
que versava sobre a referida matéria e que não havia
sido até então colocada em pauta. Ordem do Dia: 0
Deputado André Benassi apresentou requerimento,
nos termos do art. 52, § 5º, do Regimento Intemo,
para inclusão na Ordem do Dia da Comissão, para
apreciação imediata, do Substitutivo do Senado Fe
deral à Proposta de Emenda à Constituição nll

407-F/1996, que "altera a redação do art. 100 da
Constituição Federal". Em votação, foi aprovado por
unanimidade o requerimento. 1) Substitutivo do Se
nado à Proposta de Emenda à Constituição nº
407-F11996 - que "altera a redação do art. 100 da
Constituição Federal". Relator: Deputado André Be
nassi. Parecer: pela admissibilidade.Os Deputados
José Genoíno, Sérgio Miranda, José Antônio, Waldir
Pires e Fernando Coruja convergiram no entendimen
to de que a proposição era admissível, embora o mé
rito merecesse diversas ponderações em contrário.
Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer
do Relator. 2) Projeto de Lei nº 933/1999 - do Poder.
Executivo (MSC nº 62411999 ) - que "altera o Decre
to-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 - Código
Penal, mediante a tipificação de condutas que consti
tuem crimes contra a previdência social, e dá outras
providências". Relator: Deputado Vilmar Rocha. Pa
recer: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação, nos termos
do substitutivo. Discutiram a matéria Deputados José

Genoíno, José Antônio, Ricardo Fiúza, Caio Riela,
Darci Coelho, José Roberto Batochio, José Dirceu e
Bispo Rodrigues. O Deputado Ricardo Fiúza proce
deu à leitura de seu voto em separado. O Deputado
Vi/mar Rocha resolveu reformular o seu parecer, di
ante das ponderações feitas pelos Deputados José
Antônio Almeida, Darci Coelho e José Genoíno. O
Deputado Vilmar Rocha consignou que havia um erro
material em seu parecer, uma vez que não fora sua
vontade incluir no Substitutivo a parte que tratava de
questões procedimentais, já que o Código de Proces
so Penal poderia ser aplicado, não havendo necessi
dade de lei especial para tanto. O Deputado José Ge
noíno apresentou requerimento de destaque das
emendas de Plenário nlls 2, 3 e 4, nos termos do art.
161, § 2º, do Regimento Interno. Em votação, foi
aprovado por maioria o parecer reformulado do Rela
tor pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa da proposição e das emendas de Plenário e,
no mérito, pela aprovação desta e da emenda de Ple
nário de n2 7 e rejeição das de nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8,
ressalvados os destaques. O Deputado José Roberto
Batochio solicitou verificação da votação, nos termos
do art. 185, § 1ll, do Regimento Interno. O Senhor
Presidente convidou o Deputado lédio Rosa para pro
ceder à chamada nominal, esclarecendo que o voto
SIM aprovaria o parecer do Relator. O Deputado José
Genoíno encaminhou o voto SIM, nos termos do art.
192, § 1º, do Regimento Interno. Feita a chamada no
minal, votaram SIM os Deputados André Benassi,
Fernando Gonçalves, Jutahy Júnior, Nelson Marche
zan, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Coriolano Sa
les, lédio Rosa, Osmar Serráglio, Antônio Carlos Kon
der Reis, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, Roland
Lavigne, Vilmar Rocha, José Dirceu, José Genoíno,
Waldir Pires, Augusto Farias, Sérgio Miranda, Luiz
Antônio Fleury, Marcus Vicente, Themístocles Sam
paio, Dr. Rosinha, José Machado e Dr. Benedito Dias.
Votaram NÃO os Deputados Caio Riela, Inaldo Lei
tão, Fernando Coruja, José Roberto Batochio e José
Antônio Almeida. O Deputado Ronaldo Cezar Coelho
absteve-se de votar. Encerrada a votação, foram apu
rados trinta e um votos, sendo vinte e cinco favoráve
is, cinco contrários e uma abstenção. O Senhor Presi
dente anunciou o resultado, declarando aprovado o
parecer reformulado do Relator. Em seguida, o Se
nhor Presidente anunciou a votação dos destaques.
Em votação, foram rejeitadas as emendas de Plená
rio nºs 2 e 4, contra os votos dos Deputados Waldir Pi
res, José Genoíno e Sérgio Miranda, e foi aprovada
por unanimidade a emenda de Plenário nll 3, com a
abstenção de voto do Deputado lédio Rosa. Em ra-
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zão das ponderações feitas pelo Deputado José Ge
noíno, diante do fato de que a emenda de Plenário nº
5 encerrava redação diretamente relacionada à da
emenda de Plenário nº3 e que a aprovação desta im
plicaria necessariamente o acolhimento daquela, o
Senhor Presidente submeteu ao plenário a votação
do destaque da emenda de Plenário n95. Em votação,
esta foi aprovada por unanimidade, com a abstenção
de voto do Deputado lédio Rosa. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente en
cerrou a presente reunião às treze horas e quarenta
minutos, cànvocando outra para a próxima quin
ta-feira, às dez horas. E, para constar, eu, Sérgio
Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário, lavrei a
presente Ata, que, depois de aprovada será assinada
pelo Senhor Presidente e encaminhada à publicação
no Diário da Câmara dos Deputados. - Deputado
Ronaldo Cezar Coelho.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

51!! Legislatura - 2" Sessão Legislativa

Ata da 101! Reunião (Ordinária), realizada
em 17 de maio de 2000

Às 10 horas e 40 minutos do dia dezessete de
maio de dois mil, reuniu-se a Comissão de Finanças e
Tributação, no plenário nº 4 do Anexo 11 da Câmara
dos Deputados, sob a presidência de seu titular, De
putado Manoel Castro, presentes os seguintes Depu
tados: Gastão Vieira e Antonio Cambraia, Vi
ce-Presidentes: Antonio Kandir, Custódio Mattos,
José Militão, Max Rosenmann, Rodrigo Maia, Sam
paio Dória, Silvio Torres, Edinho Bez, Milton Monti,
Pedro Novais, Jorge Khoury, José Ronaldo, Lael Va
rella, Roberto Brant, Carlito Merss, João Paulo, José
Pimentel, Ricardo Berzoini, Fétter Júnior, Dr. Evilásio,
Marco~ Cintra e Pedro Eugênio (Titulares); Adolfo Ma
rinho, íris Simões, Juquinha, Ricardo Ferraço, Antônio
do Valle, Coriolano Sales, Ciro Nogueira, Francisco
Garcia, José Carlos Vieira, Nice Lobão, Osvaldo Coê
lho, Pauderney Avelino, Antonio Palocci e Eujácio Si
mões (Suplentes). Deixaram ae registrar presença os
Deputados Yed~ Crusius, Germano Rigotto, José
Aleksandro, José Priante, Deusdeth Pantoja, Mussa
Demes, Enivaldo Ribeiro, Iberê Ferreira e Wanderley
Martins. Havendo número regimental, o Presidente
declarou abertos os trabalhos. Foram aprovadas,
unanimemente, as Atas da a!! e da 9" reuniões. Expe
diente: O Presidente levou ao conhecimento da Co
missão a Distribuição nº 9, de 5 de maio. Ordem do
Dia: 1) Requerimento n9 13/00, do Sr. Pedro Eugênio,
solicitando que o Banco Central do Brasil disponibilize

no seu site na Internet, relatório atualizado da trami
tação dos processos administrativos punitivos em
andamento na Instituição, bem como os dados envi
ados ao Ministério Público pelo Bacen. Em Votação:
aprovado, unanimemente, o requerimento. 2) Re
querimento nº 14/00, do Sr. Rodrigo Maia, para que a
Comissão realize audiência pública, com o Senhor
Pedro Malan, Ministro da Fazenda, sobre as dívidas
dos Estados e Municípios, cujos processos de rene
gociação foram recentemente aprovados pelo Sena
do Federal, antes da sanção da Lei de Responsabili
dade Fiscal. Com a palavra, o.autor comunicou que,
acatando sugestão oferecida pela Assessoria Parla
mentar do Ministério da Fazenda, concordava em
substituir o nome do Ministro Pedro Malan, pelos dos
Senhores Fábio Barbosa, Secretário do Tesouro Na
cional, e Carlos Eduardo da Silva Monteiro, Procura
dor-Adjunto da Fazenda Nacional, por terem sido os
responsáveis pelo processo quando da sua tramita
ção no Senado. Acrescentou ainda o Deputado Ro
drigo Maia, que o importante era o Congresso obter a
transparência desses dados e conhecer de que forma
foi selado esse acordo entre a União, os Estados e os
Municípios. Manifestaram-se com sugestões em
tomo do assunto, os Deputados Antonio Cambraia e
José Pimentel. Em Votação: aprovado, unanimemen
te, o requerimento, com a alteração proposta. 3) Re
querimento Nº 15/00, do Sr. Rodrigo Maia, para que a
Comissão realize audiência pública com o Senhor
Luís Tarquínio Sardinha Ferro, Presidente da Caixa
de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
PREVI, a fim de expor os critérios para a realização
da operação entre a Previ e a empresa Investimentos
Itaú S/A. Com a palavra, o autor do requerimento dis
se compreender a dificuldade que a Comissão vinha
encontrando para agendar as audiências públicas já
aprovadas, conforme extemara o Presidente, Depu
tado Manoel Castro, devido ao curto período de que
dispunha para realizá-Ias, já que se aproximava o fi
nal do primeiro semestre da Sessão Legislativa, em
30 de junho próximo, ressalvando, entretanto, terten
tado antes obter as informações por escrito, dirigin
do-se ao presidente da Previ, mas sem obter respos
ta. Após, buscara apoio junto ao gabinete do Ministro
da Fazenda, por intermédio do chefe de gabinete do
Ministro, mas também não havia conseguido êxito.
Recorreu a Assessoria Parfamentar do Banco do Bra
sil e nada obtivera. Dar o seu apelo no sentido de que
o requerimento fosse aprovado. Manifestaram-se os
Deputados Roberto Brant e Ricardo Berzoini, tendo
este último sugerido que o convidado também pres
tasse esclarecimentos sobre o envolvimento da Previ
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com a empresa Incal, na construção do prédio da Jus
tiça do Trabalho, em São Paulo, o que teve a acolhida
do autor. Em Votação: aprovado, unanimemente, o
requerimento, com a alteração proposta. 4) Projeto
de Lei nº 3.963-A/93 - da srª Jandira Feghali - que
"fixa horário de funcionamento das agências bancári
as e dá outras providências". (Apensado: PL nl!
1.168/99). Relator: Deputado ROdrigo Maia. Parecer:
pela não implicação da matéria com aumento ou dimi
nuição da receita ou da despesa públicas, não caben
do pronunciamento quanto à adequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela rejeição do Projeto e
do PL nl! 1.168/99, apensado. Em Votação: aprovado
o parecer contra os votos dos Deputados João Paulo,
José Pimentel e Ricardo Berzoini. Nos termos do art.
17 § 2º, assumiu a presidência o Deputado Gastão Vi
eira. 1º Vice-Presidente. 5) Projeto de Lei nº
3.590-A/97 - do Sr. Walter Pinheiro e outros - que
"dispõe sobre o recebimento de parcelas rescisórias
de natureza salarial aos- trabalhadores celetistas con
tratados por municípios". Relator: Deputado Custódio
Mattos. Parecer: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou das despesas
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária e, no mérito,
pela aprovação nos termos do Substitutivo ca Comis
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público.
Vista ao Deputado Jose Pimentel, em 26-4-00. Discu
tiram a matéria os Deputados Manoel Castro, Rodrigo
Maia, João Paulo, Ricardo Berzoíni, José Pimentel,
Pedro Novais,- Roberto Brant, Nelson Pellegrino
(não-membro),Walter Pinheiro e Snvio Torres. Tendo
em vista as diversas manifestações dos parlamenta
res, no sentido de que o mérito da materia também
deveria ser analisado pela Comissão, o Projeto foi re
tirado de pauta, para aqúela providência. A discussão
foi adiada. Reassumiu a presidência, o Deputado
Manoel Castro. 6) Projeto de Lei nº3.657/97 -do Sr.
Paulo Paim - que "dispõe sobre o controle e a trans
parência da arrecadação e destino da Contribuição
Provisória sobre a Movimentação Financeira - CPMF
e dá outras providências ". (Apensado PL 5 1.924/99).
Relator: Deputado José Ronaldo. Parecer: pela não
implicação da matéria com aumento ou diminuição da
receita ou da despesa públicas, não cabendo pronun
ciamento quanto à adequação financeira e orçamen
tária e, no mérito, pela aprovação do Projeto e do PL
nº 1.924/99, apensado, com Substitutivo e pela re
jeição das emendas apresentadas a este. Vista ao
Deputado José Pimentel, em 3-11-99. O relator infor
mou que, acatando sugestão do Deputado José Pi
mentel, entendeu que a redação do art. 2º de seu

substitutivo poderia traduzir melhor os objetivos pre
tendidos. Adotando-se a redação proposta pela
emenda nº 2, de autoria do Deputado Marcos Cintra,
acolhendo-a parcialmente, mantido, porém, o prazo
de trinta dias, preconizado no seu substitutivo, para
publicação do total agregado da instituição bancária.
Acatando sugestão do Deputado João Paulo, propôs
que igualmente fosse adotada a redação constante
da emenda nº 1, também do Deputado Marcos Cintra,
acolhendo-a parcialmente, mas com a manutenção
do prazo de trinta dias para a divulgação do total arre:
cadado através de todas as instituições bancárias do
País. Em Votação. aprovado, unanimemente, o pare
cer, com complementação de voto. 7) Projeto de Lei
nº 4.075/96 - do Sr. Edison Andrino - que "estabele
ce limite para os juros de financiamentos habitaciona
is da carteira hipotecária, no âmbito do Sistema Brasi
leiro os Poupança e Empréstimo". Relator: Deputado

- Milton Temer. Parecer: pela não implicação da maté
ria com aumento ou diminuição da receita ou das des
pesas públicas. Não cabendo pronunciamento quan
to à adequação IJnanceira e orçamentária e, no méri
to, pela aprovação, com emenda. Visando ao aperfei
çoamento do texto apresentado, o relator aditou, à
parte final da emenda que apresentara ao art. 1º ao
Projeto, o seguinte acréscimo: cima da taxa de cap 
tação do agente financeiro. Em Votação: aprovado,
unanimemente, o parecer, com complementação de
voto. 8) Projeto de Lei nº579/99 - do Sr. Ricardo Ber
zoini e outros - que "revoga dispositivo da Lei nQ

4.595, de 31 de deze-mbrcfde 1-964, qu~ "~ispõe sobre
a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e
Creditícias, qria o Conselho Monetário Nacional, e dá
outras providências". Relator: Deputado Rodrigo
Maia. Parecer: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa pú
blicas. Não cabendo pronunciamento quanto à ade
quação financeira e orçamentária e, mérito, pela rejei
ção. Em Votação: aprovado o parecer, contra os vo
tos dos Deputados João Paulo, José Pimentel e Ri
cardo Berzoini. 9) Projeto de Lei nº 1.950/99 - do Sr.
Coriolano Sales - que "dispõe sobre as obrigações
de pequeno valor para fins de pagamento de precató
rio" . Relator: Deputado José Ronaldo. Parecer: pela
não implicação da matéria com aumento ou diminui
ção da receita das despesas públicas, não cabendo
pronunciamento quanto à adequação financeira e or
çamentária e, no mérito, pela rejeição. Vista ao Depu
tado Pedro Novais. Encerramento: Nada mais ha
vendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às
12 horas e 17 minutos. E, para constar, eu, Maria Lin-



Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta·feira 18 25409

ca Magalhães, Secretária, lavrei a presente ATA,
que, depois de lida, discutida e aprovada, será assi
nada pelo Presidente e encaminhada à publicação no
Diário da Câmara dos Deputados. Deputado
Manoel Castro, Presidente.

PARECERES

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NR 407-G, DE 1996

Substitutivo do Senado Federal à
Proposta de Emenda à Constituição nll

407-E, de 1996, que "Altera a Redação do
art. 100 da Constituição Feder~I"; tendo

Parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela Admissibili
dade (Dep. André Benassi).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação.)

SUMÁRIO

1- Proposta Inicial

" - Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re·
dação:

- parecer do Relator

- parecer da Comissão

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado

Federal, nos termos do art. 60 da Constitui9ãO Federal,

'promulgam a seguinte Emenda Constitucional:

Art. 1° O art. 100 da Constituí9ão Federal

passa a vigorar cem a seguinte reda9ão :

"Art. 100 . • I • I • I' •••• I I • I •• I I • I •••••• I

,
§ 10 E obriqatória a inclusão, DO

or9àmento das entidades de direito pUblico,

de verba necessária ao pagamento de .8US

débitos oriundos de sentenças transitadas ..

julgado, constantes de p~.catoriol

j·udiciáríol, apresentados até 10 d. julho,

fazendo-s. o' ))agamlnto at' o tinll do
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ax.~c~c~o ••gu~Dte, quando te~ão .eus

va10Z'•••tua~.:Lz.do. mon.tar.i.am.nt.. (NR)

.~ ". J................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S 4° A %.qa.~~ft1:o do cr.do~,

~e••a1v.clo. os c~.cl:Lto. elef::i.n::i.c:los como de

pequeno va10r e o. ~ Datu~eza .•1~en~~c~.,

os p~.aató~2.o. ~ que ~ata ••1:e a~1:.:Lgo

pod.ezão .e:l:' 1:L~:i.clad.o. em. t:i.tu,10. ou

c.zt::i.f:Lcadcs da ~v::i.cla púb1ica, cam

c:J..u.u.1a. cle juro. • pr••ez:va9Ao elo va10r

r.a1, com V.DC~DtO. anuai., ::i.qua::i.. •

su,c:•••:Lvo. , no p~.zQ ._vimo çl.~. dez ano. ,

pezm.:Lt:Lda. • c •••ão elo. t2.-tu..J.o. • sua

u1::L1::i.zaç:ão na comp.:n..a9ão de ~1bu,to. com a

eD1::Ldade em:Lt.nt•.

S 5° o. créditos da natureza .1;m.ft1:.íc~a

.erão ~.:i.qu.:i.daclo. __ novea"t:a d.:i.•• , C:ODt:ac:lo.

da :Ln1:.i m -ç:ii.o jud.:Lc:La1, -.t_ o 1.:i.m.:i.te f~xaclo

em. 1e.:i. , • o v_10~ .xceeu.nte , segunclo ozod-m

c:rono1óg:Lc_ .ap.c::i.~::i.ca doa r.spect:Lvo.

precatório., que terão pre~e~.Dc:ia sObre os

d ...:L••

S 6 ° A 1.:L pocle~á f.:Lx_~ vaJ.oZ'e.

~.1:.:LDtos para os f~:n.. p~.v:Lsto. nos 55 3° •

5° clea1:e ar1:::Lqo, s.gundo .s cl:Lf.r.n1:es

capacidades das .D1::Ldacles de dir.i'l:.o

púb1::i.co.

S 7° O Pre.:Ldente do T~:LbuDa1 Comp.t.D1:..

que, pOZ' ato com.::L••::i.vo ou om.:i.••ivo, re1:.&~daZ"

ou t.nt:ar :e'z:u..1:.Z".~ • 1:Lqa.:Lclaç:ão revu1ar el.

precatóZ':Lo :LDcozozo.zá .. crim. ele

Z'e.pon.ab:L1::i.clade."



Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 18 25411

.&r't. 2° a.•••lvados o. c:récü'tos def:iDidos

aa.o da pe~.BO valor • os de n.tureza al~en~c:i., o valor

do. pJ:ecat6Z'ios judiciais pendentes d. pagamento, incluido o

r-.u.Sc.Dt:. de j~os • coZ're9ão monetária, poderá. ser pago,

s8CJUDdo decisão editada p.lo Poder Executivo, .. pr.stac;ões

anuais, iguais, suc.ssiva•• atualizada., no prazo máxima de

da. ano., vencendo-s. a pr~ira no exercício .eguiDa. à

pJ:oaulCJa9io de.t:a BluDda.

§ 1° A requer~ento do credor e r.spei~da a

oJ:~ de pedido., os precat:ório. de que tra'ta este arUgo

poderio s.r liquidado. em t:it:ulos ou cert:ificado. da divida

pUblica, cos cláusul•• de juro•• pre.ervaQão do valor real,

coa vanctman'tos anuais, igu.i•• suce.sivo., no prazo máximo

da da. anos, p.mi'tida a c.s.ão do. tit:u10. e utilização na

cc.peDsaçio de tZ':i.butos com a entidade emi1:aD1:e •

§ 2° O prazo referido no caput deste art:iqo

~ica redu.ido para doi. ano., nos ca.o. de prec.'t6rio.

jud1ciai. origiDizio. de desapropriação de imóv.1

zo••idaDei.l· do cZ'.dor, de.da que comprovadamente ÚDico à

.'Foca da ~ssio Da po•••.

S 3° O Pres~dant. do ~ribuna1 competente

d.ftZ'á, vucido o PZ'••o ou .. c.so de omissão DO orç..ea'to,

ou pZ'.tazoiçio ao diZ'ei'to ela precediDcia, a requeriJlLel)'to do

az:.cIor, reqaisitar ou detezminar o seqü••t:ro de recursos

f~Danaeiro. da en1:idada ex.cutada, suficiente. à s.1:isfaQão

ela pr••t:a9io.

S 4° BDquan'to não edi'tada a lei de que ua'ta

oSSo do lU:t.. 100 da Con.t.it.uiçi.o "edeZ'al, o limi:t. de

~'to s.zoá o fixado no aZ't:. 128, da Lei nO 8.213, de 24

da iu~bo da 1911, coa a Z'eda9io que lhe foi conf.zoida pela

Lei DO 9.032, • 28 da abzoil da 1995.
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~t.. 3°. Esta ZlDeDda Const.it.ucional fIIl"a _

viqoz: na d&t.a de sua publicação.

CÂHUA DOS DZPU'1'ADOS, 09 de elez.mz:o ele 1999.

As Mesas da Câmara dos Deput.ados e do Senado Federal, nos
termos do § 3° do art. 60 da Consti~~ição Federal, promulgam a
seguinte Emenda ao texto constitucional:

Altera a redação do art. 100 da
Constituição Federal e acrescenta o
art. 77 no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, referente
ao pagamento de precatórios judiciários.

Art.. 1° O art. 100 da Constituição Federal passa a vigorar com
a seguinte redação:

"Art .100. . •.•••..•...••..•......•....•..•••..•••....... II

"§ 1°-A. Os débitos de natureza alimentícia compreendem
aqueles decorrentes de salários, v·encimentos, proventos,
pensões e suas complementações, benefícios previdenciários
e indenizações por morte ou ~~validez, fundadas na
responsabilidade civil, em virtude de sentença transitada
em julgado." (AC) * '

"§ 10 É obrigatória a inclusão', no 'orçamento das
entidades de direito público, de verba necessária ao
pagamentó de seus débitos oriundos de sentenças tra~sitadas
em. julgado, constantes de precatórios judiciários, .
apresentados até 1° de julho, fazendo-se o pagamento até o
final do exercicio seguinte, quando terão seus valores
atualizados monetariamente." (N~)
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"5 2° As dotações orçamentárias e os créditos aberto~

serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo
ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exeqüenda
dete~inar o pagamento segundo as possibilidades do
depósito, e autorizar, a requerimento do credor, e
exclusivamente para o caso de preterimento de seu direito
de precedência, o seqüestro da quantia necessária à
satisfação do débito." (NR)

"§ 3° O disposto no caput deste artigo, relativamente à
expedição de precatórios, não se aplica aos pagamentos de
obrigações definidas em lei como de pequeno valor que a
Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou Municipal deva
fazer em virtude de sentença judicial transitada em
julqado." (NR)

"§ 4° A lei poderá fixar valores distintós para o fim
previsto I no § 3° deste artigo, segundo as diferentes
capacidades das entidades de direito público." (AC)

.."§ 5° O Presidente do Tribunal competente que, por ato
comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a
liquidação regular de precatório incorrerá em crime de
responsabilidade." (AC)
Ar~. 2° É acrescido, no Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias, o art. 77, com a seguinte redação:
"Art. 77. Ressalvados os créditos definidos em lei como

de pequeno valor, os de natureza alimenticia, os de que
trata o art. 33 deste Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias e suas complementações e os que já tiverem os
seus respectivos recursos liberados ou depositados em
juizo, os precatórios pendentes na data de promulgação
desta Emenda e os que decorram de ações iniciais ajuizadas
até 31 de dezembro de 1999 serão liquidados pelo seu valor
real, em moeda corrente, acrescido de juros legais, em
prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de
dez anos, permitida a cessão dos créditos." (AC)

"S 1° É permitida a decomposição 'de parcelas, a
critério do credor." (AC)

"§ 2° As prestações anuais a que se refere o caput
deste artigo terão, se não liquidadas até o final do
exercicio a que se referem, poder liberat6rio do pagamento
de tributos da entidade devedora." (AC)

••"§ 3° O p·razo referido no caput deste artiqo fica
reduzido para dois anos, nos casos de precat6rios judiciais
originários' de desapropriação de imóvel residencial do
credor, desde que comprovadamente único à época da imissão
na posse." (AC)

"""§ 4° O Presidente do Tribunal competente deverá,
vencido o prazo ou em caso de omissão no orçamento, ou
preterição ao direito de precedência, a requerimento do
credor, requisitar ou determinar' o seqüestro de recursos
financeiros da entidade executada, suficie~tes à satisfação
da prestação." (AC)
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Art. 3° Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data dE'
sua publicação.

Senado Federal, em ) f de abril de 2000

Senador ntonio~~~~~pres~~~S ~e_1

LEGISLAÇÃO CITADA~DA PEL"
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLAm'OS-CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

............ " .

TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULo I
DO PODER LEGISLAnvo

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

SeçioVlll
Do Processo Legislativo

.................. " .

Subseçio n
Da Emenda à Constituição

Art. 60, A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um terço, no mínimo, dos membros da CinJara dos Deputados

ou do Senado Federal; .
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11 - do Presidente da Rep~lica;

1I1 - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades
da Federação, manifestando...se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus
membros.

§ 10 A Constituição nlo poderá ser emendada na vigência de
intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.

§ 20 A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se' obtiver, em ambos,
três quintos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emenda à Constituiçlo será promulgada pelas Mesas da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de
ordem.

§ 4° Nilo será objeto de deliberaçlo a proposta de emenda tendente
aabolir=

I - a fOllDa federativa de Estado;
11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;
111 - a separação dos, Poderes;
IV ... os direitos e garantias individuais.
§ SO A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida

por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sesslo
legislativa.
............................................................................................................................

TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

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

cAPíTULom
DO PODER JUDICIÁRIO

Seçio I
Disposiçies Gerais

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

Art. 100. À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os
pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em
virtude de sentença judiciária, far-se-Io exclusivamente na ordem
cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos
respectivos, proibida a designaçlo de casos ou de pessoas nas dotações
orçamentárias e nos créditos adicionais aberfos para este fim.
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§ 10 É obrigatória a inclusão, no orçmnento das entidades de direito
público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos constantes de
precatórios judiciários, apresentados até 10 de julho, data" em que terlo
atualizados seus valores, fazendo-se o pagamento até o final do exercício
seguinte.

§ 2° As dotações orçamentárias e os créditos" abertos seria
consignados ao Poder Judiciário, recolhendo-se as importâncias respectivas à
repartição competente, cabendo ao Presidente do Tn'bunal que proferir a
decisão exeqüenda determinar o pagamento, segundo as possibilidades do
depósito, e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para o caso
de preterimento de seu direito de precedência, o seqüestro da quantia
necessária à satisfação do débi~o.

§ 3° O disposto no "caput1f deste artigo, relativamente à expedição
de precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei
como de pequeno valor que a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal deva
fazer em virtude de sentençajudicial1ransitada emjulgado.

*§ 30acrescido peJa EmendD ConstiluciollDl nO 20. de /5"/21/998.

•••• •••• Ii ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Art. 10 O Presidente da República, o Presidente do Supremo
Tribunal Federal e os membros do Congresso ~acional prestarão o
compromisso de manter, defender e cwnprir a Constituição, no ato e na data
de sua promulgação.
Ii .

Art. 33. Ressalvados os créditos de natureza alimentar, o valor dos
precatórios judiciais pendentes de pagamento na data da promulgação da
Constituição, incluído o remanescente de juros e correção monetária, poderá
ser pago em moeda corrente, com atualização, em prestações an~s, iguais' e
suces$ivas, no prazo máximo de oito anos, a partir de 1° de julho de 1989,
por decisão editada pelo Poder Executivo até cento e oitenta dias da
promulgação da Constituição.

Parágrafo único. Poderão as entidades devedoras, para o
cumprimento do disposto neste artigo, emitir, em cada ano, no exato
montante do dispêndio, títulos de dívida pública não computáveis para efeito
do limite global de endividamento.
.............. .
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Art. 75. É prorrogada, por trinta e seis meses, a cobrança da:
contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e de
créditos e direitos de natureza financeira de que trata o art.74, instituída pela
Lei n° 9.311, de "24 de outubro de 1996, modificada pela Lei n° 9.539, de 12
de dezembro de 1997, cuja vigência é também prorrogada por idêntico prazo.

§ 10 Observado o disposto no § 6° do art.195 da Constituição
Federal, a alíquota da contribuição será de trinta e oito centésimos por cento,
nos primeiros doze meses, e de trinta centés~os, nos meses subseqüentes,
facultado ao Poder Executivo reduzi-la total ou parcialmente, nos limites aqui
definidos.

§ 2° O resultado do aumento da arrecadação, decorrente da
alteração da alíquota, nos exercícios financeiros de 1999, 2000 e 2001, será
destinado ao custeio da previdência social.

§ 3° É a União autorizada a emitir títulos da dívida pública interna,
cujos recursos serão destinados ao custeio da saúde e da previdência social,
em montante equivalente ao produto da arrecadação da contribuição, prevista
e não realizada em 1999."

*Artigo incluído pela Emenda Constitucio~ nO 21, de 18 '03/1999:

Art. 76. É desvinculado de órgão, fundo ou despesa, no período de
2000 a 2003, vÍllte por cento da arrecadação de impostos e contribuições
sociais da União, já instituídos ou que vierem a ser criados no referido
período, seus adicionais e respectivos acréscimos legais.

"§ 1Q O disposto no caput deste artigo não reduzirá a base de
cálculo das transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios na fonna
dos arts. 153, § 5Q

; 15'7, I; 158, I e lI; e 159, I, "a" e "b", e 11, da Constituição,
bem como a base de cálculo-das aplicações em programas de-financiamento
ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste a que se refere
o art. 159, I, "c", da Constituição. '

"§ 29. Excetua-se da desvinculação de que trata o caput deste artigo
a arrecadação da contribuição social do salário-educação a que se refere o

art.212, § 59., da Consti~ição.

*Artigo incluído pela Emenda Constitucional n° 27, de 2103 '2000:
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LEI N° 8.213, DE 24 DE JULHO DI.•"I.,
Maio de 2000

DISPOE SOBRE OS :PLANOS DE
BENEFÍCIOS DA PREVJDaNCIA sOCIAL,
E DÁ OUTRAS PROVID~CIAS;

.......................................................................~ ••••••••••••••• _ 4 ,~." •••••••••

TÍTULo IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E lRANSÍTÓRIAS

........................................................................................~ .
Art. 128. As demandas judiciais que tiverem' por objeto •~

reguladas nesta Lei e cujo valor da execução, por autor, DIo for Superior I· RS
4.988,57 (quatro mil, novecentos e oitenta e oito reais e cinqUentI e ..
centavos), serão isentas de pagamento de custas e quitadas imedi..........
não se lhes aplicando o disposto nos artigos 730 e' 731 do C6diao. de
Processo Civil.

• Artigo com redação dIldJJ pela Lei nO 9.032, de 28 O-l,i199$•
................................................................................................•..............,.............•.
•••• •••••••••• •••••• ••••• •••••• ••••••• •••••• •••••• •••• •••••••• •••• •••••• •••• ••••••••••••••••••••••••••••••,...~•••••-!' ••••••••••

5F PEe 90/19M de01'1:1/1_

Identificação 5f PEC 90 11999
CO PEC 407 11996

Autor

Ementa

Observações

DEPUTADO - LUCIANO CASTRO e ouo:os

Altera a redação do artigo 100 da Constituição. Fed.~I.(~..
o sistema de precatórios).

(FIXANDO PRAZOS PARA PAGAMENTO DOS PRECATaRlOS·
JUDICIAIS E POSSIBIUTANDO ACONVERSÃO DOS MESMOS EM
TITULO DA DMDA PUBUCA FEDERAL, ESTADUAL OU' MUNICIPAL,
COM CLAUSULA DE JUROS E PRESERVAÇÃO'·DO VALOR REAL; .
AUTORIZANDO AINDA, O PARCELAMENTO EM QUA~O EXERelQOS.
ORÇAMENTARIOS CON5ECl1TIVOS, A PARTIR DE 1997, A
QUITAÇÃO DOS DEBITOS DOS PRECATORIOS EMmDOS'ATE'31 DE
OEZEMSRO DE 1995, ALTERANDO A NOVA CON$l1TUIÇlO
FEDERAL). .
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Indexação

Última Ação

Tramitação

ALTERAÇÃO, DISPOSmvos, JUDICIARIO, CON5llTUIc;Ao
FÉDERAL. EXIGENCIA, UNIÃO FEDERAL, ESTADOS, MUNICIPIOS,
AUTARQUIA, PAGAMENTO, MOTIVO, SENTENÇA JUDICIAL,
TRANSITO EM JULGADO, CUMPRIMENTO, ORDEM CRONOLOGICA,
~PRESE~TAÇÃO,PRECATO~O,CONTAS,~XAÇÃO,PRAZO,
QUITAÇAO, DEBITOS, NATUREZA AUMENTAR, EFEITO, SALARIO,
VENeIMENTOS,PROVENTOS,PENSÕES,COMPLEMENTAÇÃO,
~NEFICIO PREVIDENeIARIO, INDENIZAÇÃO TRABALHISTA,
INVAUDEZ, MORTE, ACIDENTE 00 TRABALHO, RESPONSABIUDADE
CML, ORÇAMENTO, EXECUTIVO, DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA,
VALOR, FORNECIMENTO, (TCU), JURISDIÇÃO, JUIZO, exECUÇÃO
DE SENTENÇA, TRANSFERENCIA, RECURSOS, CREDITO ADICONAL,
HIPOTESE, OMISSÃO, PRESIDENTE, TRIBUNAIS, REQUISIÇÃO,
DETERMINAÇÃO, SEQUESTRO, VERBA, COBERTURA,
lNSUFICIENCIA, RECURSOS FINANCEIROS, RESSARCIMENTO DE
PRETERIÇÃO, PRECEDENCIA, POSSIBIUOAOE, RECEBIMENTO,
CREDITOS, REQUERIMENTO, CREDOR, TITULO DA DIVIDA- PUBUCA,
CLAUSULA, JUROS, PRESERVAÇÃO, QUANTIA, DESCUMPRIMENTO,
CRIME DE RESPONSABIUDADE, AUTORIDADE, OBSTACULO,
TEMPESTIVIDADE, UQUIDAÇÃO, REPRESENTAÇÃO, (STF), (STJ).
ALTERAÇÃ0f., DISPOSIÇQES CONSTITUCONAIS TRANSITORIAS,
AUTORIZAÇAO, PAGAMENTO, CREDOR, CONVERSÃO, DnnDA,
TITULO DA DnnDA PUBUCA, CERTIFICADO, PODER PUBUCO,
QUITAÇÃO, PARCELA, ..EXERCCIO FINANCEIRO, PRECATORIO,
DEBITOS, INDENlZAÇAO TRABALHISTA, FAZENDA PUBUCA, PODER
PUBUCO.
Data: 04/04/2000 local: (SF) SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
Status: INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERAnvA
(INCLOD)
Texto: Inclufda em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária
de 06.04.2000. Primeiro dia de dlscusslo, em segundo turno.
Encaminhado em 04/04/200Q para (SF) ATA-PLEN 
SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

PEC 00090/1999

• 09/12/1999 PROTOCOLO LEGISLATIVO· PLEG
Este processo contém 12 ( doze) folhas numeradas e
rubricadas. À SSCLSF.

• 10/12/1999 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA 00
SENADO - SSCLSF
Encaminhada ao Plenário para leitura.

• 10/12/1999 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

Leitura. À Comissão de Consto Justiça e Cldanla.
• 21/12/1999 Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

CCJ
Encaminhada à SGM, a pedido.

• 22/12/1999 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
Matéria constante da pauta da 2a Sessão Legislativa
Extraordinária da 51a legislatura, convocada para o perfodo
de 5 de janeiro a 14 de fevereiro de 2000. À CCJ.

• 11/01/2000 Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
CCJ
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Distribuído ao Sen.Edlson Lobão para emitir Relatório.
• 25/01/2000 Comissão de Constituição, JustIça e CidadanIa·

CCJ
Recebido o relatório do Senador Édlson Labia, com voto pela
aprovação da Proposta, nos termos da Emenda Substitutiva
que apresenta. Matéria constante da Pauta da Reunião
extraordinária desta data, ocasião em que.a Presidência
concede vista coletiva pelo prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
após leitura ~o relatório.

• 26/01/2000 Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
CCJ
Devolvido pelo Senador Antônio Carlos Valadares que oferece
Voto em Separado (fls. 24 a 28).

• 26/01/2000 Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania •
CO
A Comissão aprova o retatório, em nova versão, do Senador
Édlson Lobão (fls.30 a 39), que opina pela aprovação da
Proposta, nos termos da Emenda nO l-CCJ (Substitutiva).
Vota favoravelmente, com ressalva, o Senador José Eduardo
Dutra. Votam vencidos os Senadores Antônio carlos Valadares
e Álvaro Dias. Matéria aguardando complemento de 1/3 das
assinaturas dos membro da casa, conforme disposto no
parágrafo único do art. 356 do RISF.

• 02/02/2000 Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania •
CO
Atendido o dlsP-Qsto no Parágrafo Único do Art. 356 do RISF
(fls. 39 e 40). À SSCLSF.

• 02/02/2000 SUesEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF

.AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES) (AGLPAR)
Encaminhado ao Plenário.

• 02/02/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

leitura do Parecer nO 39/2000-CO, Relator Senador edison
Lobão, favorável, com a emenda, amparada no parágrafo
único 'do art. 356 do Reg. Interno do Senado, que é parte
deste parecer. Em seguida é lido e aprovado o Requerimento
nO 46/2000, do Sr. Edison Lobão, solicitando dispensa de
Interstfclo previsto no art. 357 do Reg. In~rno para o Parecer
nO 39/2000, da CO, lido anteriormente. A SGM.

• 02/02/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
Incluída em Ordem do Dia da sessio deliberativa ordinária de
03/02/2000, nos termos do Requerimento nO 46, de 2000, de
dispensa de Interstício. Primeiro dia de diSCUssão, em primeiro
turno.

• 03/02/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

10:00 - Não houve oradores no primeiro dia de discussão em
10 turno. À SSCLSF

• 03/02/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF .
Indu(da em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do
dia 08/02/2000. Dlscussiio , em primeiro turno. (segundo dia
de discussão).

• 08/02/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN.

Maio de 2000
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.Nilo houve oradores no segundo dia de discussão, em
primeiro turno. A discussão terá prosseguimento na sessão
deliberativa ordinária de amanhã. À SGM.

• 08/02/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
Incluída em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do
dia 09/02/2000. Discussão, em primeiro turno. (terceiro dia
de discussão).

• 09/02/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

Não houve oradores no terceiro dia de discussão, em primeiro
turno, sendo lidas as Emendas nOs 2 a 5, de plenário, tendo
como primeiros subscritores os Srs. Ney Suassuna (Emenda
nO 2), Antonio carlos Valadares (Emenda nO 3), e Alvaro Dias
(Emendas nOs 4 e 5). À SSCLS.

• 09/02/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGJSLAnvA DO
SENADO - SSCLSF
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (AGINCL)
Incluído êm Ordem do Dia da Sessão Deliberativa Ordinária
do dia 10/2/2000, quarto dia de discussão, em primeiro turno.

• 10/0212000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

10:00 - Não houve oradores no quarto dia de dlscusslo, em
conjunto, da proposta e das emendas. A dlSQJsslo terá
prosseguimento na deliberativa ordinária de amanhã. À SGM.

• 10/0212000 SeCRETARIA GERAL DA MESA - SGM
INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
(INCLOD)
Incluída em ordem do Dia da sess80 dellberatlvl ordln'rfa do
dia 11/02/2000. Discussão, em primeiro turno. (quinto dia de
discussão)

• 11/02/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO· ATA-PLEN

Discussão encerrada, em conjunta, da prop~sta e das
emendas, em primeira tuma. À CC, nOl termos do art. 359
do Reg. Interno.

• 11/02/2000 COmlSllo di Conltltulção, Justtça e Cidadania 
CCJ
Ao Gabinete do Senldor édllOn Lablo plrI flllter u
Emendas nO 2 A 5 d_ PI_n'rto. Nas tlrmOl da 110 da art. 126
do RISF.

• 29/02/2000 Comllllo de Constituição, Justiça e Cidadania 
CCJ
PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO (PRONTPAUT)
·Recebldo o relatório do senador Édlson . ,bão, com o voto
pela aprovaçlo da Emenda nO 2 e rejel~ê\o das Emendas nOs
03 a OS, todas de Plenário. Matéria pronta para pauta na
COmlsslo.

• 01/03/2000 Comlsslo de Constltulçlo, Justiça e Cidadania -
CCJ ,
A COmissão aprova o relatório do Senador Edison Loblo
(decisão unanlme) Vota favorável, porém com restrlçlo a
favor da emenda nO 03-PLEN, o Seno José Eduardo Dutra.
Emenda esta rejeitada após gestacada e votada em separado
do relatório.. ÀSSCLSF.·
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• 13/03/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLAllVA DO
SENADO'" SSCLSF
Encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.

• 15/03/2000 Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
CCJ
APROVADO PARECER NA COMISSÃO (APRVPAR)
Anexei às folhas nO 64 a 72 Parecer retificado pelo Relator,
Senador Édlson Lobão, e ratificado pela Comlssio de
Constituição, Justiça e Cidadania na reunlio ordinária de hoje,
onde em relação ao texto contido no § 30 do Art. 100 da
Emenda nO l-CO, aprovado em reunião ordinária de
26/01/2000, foi Inserida a palavra "dIretamente" e suprimida
a expressão "recolhendo-se as Importênclas respectivas à
repartição competente". À SSCLSF.

• 22/03/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLAllVA DO
SENADO - SSCLSF
Encaminhado ao Plenário.

• 22/03/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PlENÁRIO - ATA-PLEN

LeItura do Parecer nO 230, de 2000, da ComIssão de
ConstituIção, Justiça e Cidadania, relator Senador Edison
Lobão, favorável. A SSCLS.

• 22/03/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLAllVA DO
SENADO - SSCLSF
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (AGINCl)
Aguardando inclusão em Ordem do 0121.

• 23/03/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLAllVA DO
SENADO - SSCLSF
INCLUIDO EM ORCEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERAllVA
(INCLOD)
Inclurda em Ordem do Dia, da sessio deliberativa ordinária do
dia 29/03/2000. Votação, em primeiro turno.

• 29/03/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

Anunciada a matéria. Usam da palavra no encaminhamento
da votação da matéria, em primeiro turno, os Srs. José
Eduardo Dutra, Paulo Hartung, Ant6nlo carlos Valadares,
Geraldo Mello, Amlr Lando, caslldo Mamaldaner, Lauro
campos, José Fogaça, Ramez Tebet e Edison Lobio ( como
Relator). A seguir é lido e rejeitado o Requerimento nO

. 147/2000, do Sr. Geraldo Melo, sbUdtando adiamento da
votação da proposta, a fim de ser feita na sessio de
12.5.2000, tendo u~do da palavra os Srs. Edison labia, o
autor, li Sra. Helol_Helena e o Sr. Antônio carlos Valadares.
É lido e aprovado o Requerimento nO 148/2000, do Sr. Bello
Parga, soltcltando destaque pari vota.çlo em separado do li 5D
dD art. 100 da Constltulçio Federal, contido no art. 10 da
proposta. Aprovada a proposta, sem prejulzo das emendas e
do destaque, com o seguinte resultado: Sim 56, NIo 8, AbIt.
4, Total =68. A seguir é rejeitado o § 50 do art. 100,
destacado, sendo retirado do texto, com o seguinte resultado:
Sim 6, Nio 57, Abst. 5, Total =68, tendo usado da palavra os
Srs. Sello Parga e 'dlson Labia (Refator). Aprovadas, em
globo, as alte~ propostas pela CC (Emenda nO l-CC
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com a retlftcac;io aprovada por aquela Comissão e Submenda
nO l-CC 6 Emenda nO 2-PLEN, com o seguinte resultado: Sim
60, Nlo 4, Abst. 2, Total = 66, tendo usado da palavra o Sr.
Edison labia (Relator), ficando prejudicada a Emenda nO
2-PLEN. Em seguida é lido e .aprovado o Requerimento nO
149/2000, do Sr. Antônio carlos Valadares, solicitando
destaque para votaçip em separado da Emenda nO 3-PLEN.
Rejeitadas, em globo, às Emendas nOs 4 e 5-PLEN, de parecer
contnirlo, com o seguinte resultado: Sim S, Não 53, Abst. 9,
Total =67. Rejeitada a Emenda nO 3-PLEN, de parecer
contrário, co.m o seguinte resultado: Sim 20, Não 44, Abst. 2,
Tota' = 66. A Comissão de Constituição, Jus~lça e Cidadania,
para redaçlo do segundo tLJmo regimental. A CC.

• 31/03/2000 ,SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
Juntei, 6s fls.'.83 a 93, o Ofido nO 58/2000, do Presidente do
~nselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
mediante o q~al encaminha os termos da decisão proferida
'por aquele Conselho, em relação à ~resente matéria.

• 04/04/2000 SeCRETARIA GERAL DA MESA - SGM
AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES) (AGLPAR)
Encaminhada ao Plenário para leitura do parecer da CC, para
o _undo turno•

• ' ~/P4/20QO SUBSECRETARIA DE ATA· PLENÁRIO - ATA-PLEN

Leitura do Parecer nO 29S/2000-CCJ, Relator Senador Edison
Lp., àfe~ndQa redaçio, para o segundo tumo da
proposta. À SSCLS.

• ~/04/209Q SECRETARIA GERAL DA ME~A - 'SGM
.'N~~DO'~M ORDEM DO DIA DA SESSAO DEUBERATIVA
'(IN~OD)
Indulda em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de
06.04;2000. Prtmelro dia de dlscusslo, em se.gundo turno.

• 06/04/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENARIO - ATA-PLEN

10:00 - NIo houve horadores no primeiro dia de dlscussio,
em 20 tumo. A matárla constará da Ordem do Dia da próxima
seislo deliberativa ordinária, para prosseguimento da
dtseusslo. À SSCLS.

• 07/04/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGMJuntei, às fls. 102 a 104, cópia das páginas nOs 06528 e
Q6529 do Diário do Senado Federal do dia 06/04/2000, onde
éonsta rettflcaçlo da publlcac;ão do Anexo ao Parecer nO 295,
de 20000, da Comlssao de Constituição, Justiça e Cidadania,
que foi republlcado por haver saldo com Incorreção na
consolldaçlo do texto aprovado em primeiro turno.

• 07/04/2000 SECRETARIA GERAL DA ME!iA - SGM
INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSAO DEUBERATIVA
(INa.OP)
Indufda na Ordem do Dia da Sessão Deliberativa Ordinária do
dia i1/04/2000~Dlscussio, em segundo turno (segundo dia
de dlscusslo).

• U/04/2oo0 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

NIo houve oradores no segundo dia de dlscusslo em segundo
turno. A matéria constllrá da Ordem do Dia da seçio. . .
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dellberatlv~ ordinária de IIrnanhi, para prosegulmento da
discussão. A SSClS.

• 11/04/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
INCWIDO EM ORDEM DO DIA DA sESSÃo DEUBERATIVA
(INa.OD)
Inclurdo em Ordem do Dia da Sessão -Deliberativa Ordinária
do dia 12.04.2000. Discussão, em segundo turno, (telUlro e
último dia).

• 12/04/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

Anundada a matéria. Discussão encerrada, em segundo
turno, tendo usado da palavra o Sr. Eduardo Supllcy. A seguir
é lido e aprovado o Requerimento nO 188/2000, do Sr. Edison
Lobão, solicitando destillque, para vOblçio em separado do §
SO do art. n do Ato das DlspoSIç&!s Constltudonals
Transitórias, constante do art. 20 da proposta. Aprovada a
proposta, sem prejuizo do destaque, com o seguinte
resulbldo: Sim 62, Não 6, Abst. 3, Total =71. Rejeitado o §
5° do art. 77, constante do aFt. 20 da proposta, destacado,
com o seguinte resultado: Sim 5, Nio 53, Abst. 7, Total • 65.
À CO, para redação final da matéria. leitura do Parecer nO
326/2000-CCl, Relator Senador edison Lobão, oferecendo li
redação da matéria. Aprovada a redaçlo final. À camara dos
Oepubldos. À SSCLS com destino à SSEXP.

• 13/04/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
Procedida a revisão da Redação Fina! (tis. 108 li liO). À
SSEXP.

• 13/04/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
Recebido neste órglo as 10: 40 hs.

• 13/04/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
À SSCLSF para revisão dos autógrafos.

• 13/0412000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA 00
SENADO - SSCLSF
Procedida a revisão dos Autógrafos (fls. 111 a 113). À SSEXP.

• 13/04/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
Recebido neste órgão- às 18h20.

Oficio nO 634 (SFl BrasUia, êm 71" de abril de -ióij(f.

--
Senhor Primeiro-Sec~etário,

Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
submetida à apreciação da Câmara dos Deputados, a Proposta de
Emenda à const:itüiç40 na 90, de 1999 IPEC na 407, de 1996,
nessa Casal, constant-e dos autógrafos juntos, que "altera a
redaçllo do art. 100 da Consti tuiçâo Federal e acrescenta o
art. 77 no Ato das Disposições Constitucionais Transit6rias,
referente ao pagamento de precatórios judiciários". tendo em
vista alterações efetuadas por esta Casa.

Atenciosamente, ~!

I / J

/J l - •
t:' v.-s- . .

Senador Carlos PatroclDlo
Pri~.iro-Secretãrio. em e~ercicio

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Ess/Pec9g090
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1- Relatório
Pela proposta em epígrafe, o art. 100 da Cons

tituição Federal é modificado, seja pela alteração
dos atuais dispositivos, seja pelo acréscimo de no
vos. Assim, introduz-se o § 1º- A, que define o que
são débitos de natureza alimentar. Também se in
troduz § 52, criminalizando o at9 comissivo ou omis
sivo do Presidente de Tribunal responsável por pre
catórios que retardar ou tentar frustrar a liquidação
regular desses.

O § 1º traz duas novas modificações: coloca
como condição de precatório o trânsito em julgado da
sentença e pellmite a atualização monetária de preca
tório no momento da liquidação do débito.

Pela nova redação do § 22, as dotações orça
mentárias e os créditos abertos serão consignados
diretamente ao Poder Judiciário.

. ·No art. ·2~ da proposta, é acrescentado o art. 77
ao Ato das Disposições Constitucionais Transltárias;
determinando que" (...) os precatórios pendentes na
data de promulgação desta Emenda e os que decor
ram de'a~ões- iniciai~ ajuizadas até 31 de dezembro
de 1999 serão liquidadospelcrsel:l valor real, em moe
da corrente, acrescido de juros legais, em prestações
anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez
anos, permitida a cessão de créditos". Essa determi
nação não alcança, entretanto, os créditos definidos
em lei como de pequeno valor, os de natureza alimen
tícia, os de que trata o art. 33 do ADCT e suas com
plementações, e os que já tiveram seus recursos libe
rados e depositados em juízo.

Prevê-se ainda a decomposição das parcelas
anuais, a critério do credor, o uso das prestações
não-liquidadas na compensação de créditos tributá
dos.

O prazo de dez anos para liquidação de precató
rios fica reduzido a dois, no caso de precatório judicial
originário de desapropriação de imóvel residencial do
credor, desde que comprovadamente único à época
da imissão na posse.

O .§ 42 dispõe que o Presidente do Tribunal
competente deverá, vencido o prazo ou em caso de
omissão no orçamento, ou preterição ao direito de
precedência, a requerimento do credor, requisitar ou
determinar o seqüestro de recursos financeiros da
entidade executada, suficientes à satisfação da
prestação.

A Proposta nº407, de 1996, oriunda da Câmara
depois de aprovada nesta Casa, foi encaminhada ao
Senado Federal, onde foi autuada como PEC NlZ 90,
de 1999. No Senado, a proposta recebeu a atual for-

mulâção, a qual é agora apreciada pela Câmara dos
Deputados, começando por esta Comissão, onde se
lança o presente parecer..

É o relatório.

11 - Voto do Relator
Cabe à Comissão de Constituição e Justiça e de

Redação, segundo o disposto na alínea b do inciso 111
do art. 32 do Regimento Interno examinar a admissibi
lidade de proposta de emenda à Constituição.

Primeiramente, há que se observar que o óbice
à apresentação de proposta de emenda à Constitui
ção do § 1º do art. 60 da Carta Magna não se aplica
ao caso presente, pois o País não está sob a vigência
de intervenção federal, de estado de defesa ou de es
tado de sítio

Também se deve observar que a proposta de
Emenda à Constituição nº 407, de 1996 não atinge
nenhuma clálJsula de intan§libilidade implícita ou ex
plicita. Enfim, a proposta não é tendente a abolir a for
ma federativa de Estado, o voto direto, secreto,' uni
versal e periódico, a separação dos Poderes, ou os di
reitos e garantias individuais.

Diante do exposto, o voto desta relatoria é pela
admissibilidade da PEC nº 407, de 1996, na formula
ção que lhe foi dada pelo Senado Federal.

Sala da Comissão, em 16 de maio de 2000. 
Deputado André Benassi. - Relator.

111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Re

dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela admissibilidade do Substitutivo
do Senado Federal à Proposta de Emenda à Consti
tuição nº 407-~/96, n9.§ teImos do parecer do Relator,
Depúfãé:lo André Benassi. .

Estiveram present~s os ~enhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, Inaldo Lei

tão e lédio Rosa - Vice-Presidentes, André Benassi,
Caio Riela, Fernando Gonçalves, Jutahy Júnior, Léo
Alcântara, Nelson Marchezan, Nelson Otoch, Vicente
Arruda, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Coriolano
Sales, Geovan Freitas, Henrique Eduardo Alves, Men
des Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Renato Vianna, Jú
lio Delgado, Antônio Carlos Konder Reis, Ciro Noguei
ra, Darci Coelho, Jaime Martins, Moroni Torgan, Paulo
Magalhães, Ricardo Fiúza, Roland Lavigne, Vílmar Ro
cha, Geraldo Magela, José Dirceu, José Genoíno,
Marcelo Déda, Waldir Pires, Augusto Farias, Edmar
Moreira, Osvaldo Sobrinho, Fernando Coruja, José
Roberto Batochio, José Antônio Almeida, Sérgio Mi
randa, Bispo Rodrigues, Ayrton Xerêz, João Leão,
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Pedro Novais, Ricardo Izar, Lufs Barbosa, Dr. Bene
dito Dias, Jair Bolsonaro e Djalma Paes.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Ronaldo Cezar Coelho - Presidente.

*PROJETO DE LEI NSl 814-B, DE 1991
(Do Sr. Aroldo Cedraz)

Institui o Programa de Reabilitação
de Perímetros Irrigados no Nordeste e dá
outras providências; tendo pareceres: da
Comissão de Agricultura e Política Rural,
pela aprovação deste e da emenda nSl 3,
apresentada na Comissão, e pela rejei
ção das de nSl 1 e 2 (relator: Dep. Roberto
Torres); e da Comissão de Desenvolvi
mento Urbano e Interior, pela rejeição
deste e das emendas apresentadas na
Comissão de Agricultura e Política Rural
(relator: Dep. João Castelo).

(Às Comissões de Agricultura e Políti
ca Rural; de Desenvolvimento Urbano e
Interior; e de Constituição e Justiça e de Re
dação (art. 54) - art. 24,11, g.)

*Projeto inicial publicado no DCN1 de 18-5-91.
- Parecer da Comissão de Agricultura e Política Ru
ral publicado no DCN1 de 9-12-94.

PARECER DA COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR

SUMÁRIO
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

Defiro, nos termos do art 105, pará
grafo único, do RICD, o desarquivamento
das seguintes proposições: PL nºs 814/91,
964/91, 11/95, 2.167/96, 3.584/97 e 379/97.
Publique-se.

Em 15-2-99 Presidente. - Michel Temer.

OF/GAB-312-0279-99

Brasília, 11 de fevereiro de 1999

Excelentíssimo Senhor
Presidente Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 105, Parágrafo único, do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, solici-

to a Vossa Excelência o desarquivamento dos se
guintes projetos de lei de minha autoria, que foram ar
quivados devido ao fim da legislatura passada:

Projeto de Lei de nº 814/91, que "Institui o Pro
grama de Reabilitação de Perímetros Irrigados no
Nordeste e dá outras providências".

Projeto de Lei de n!! 964/91, que "Estabelece
Critérios para Aplicação de Recursos Federais Desti
nados à Eletrificação Rural em Apoio a Projetos de
Irrigação no Nordeste".

Projeto de Lei n!! 11/95, que "Altera dispositivos
da Lei nS! 8.443, de 16 de julho de 1992, que dispõe
sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da
União".

Projeto de Lei n!! 2.167/96, que "Dispõe sobre
a política de garantia de preços mínimos para o si
sal".

Projeto de Lei nº 3.584/97, que "Dispõe sobre a
suspensão do pagamento dos débitos das Prefeituras
Municipais junto ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, e ao Instituto Nacional de Seguro
Social - INSS, no caso de municípios atingidos por
seca ou enchente".

Projeto de Lei n!l3.790/97, que "Altera as Leis
nºs 212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991,
para que seja considerado como Segurado espe
cial da Previdência Social o trabalhador rural que
exerça sua atividade em regime de economia fami
liar, ainda que com a utilização de equipamentos
agrícolas".

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
os meus protestos de apreço e consideração. 
Aroldo Cedraz, Deputado Federal.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!! 814-A/91

Nos termos do art. 119, inciso I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação
de emendas, a partir de 22-3-99, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emen
das ao projeto.

Sala da Comissão, 31 de março 1999. - Jorge
Henrique Cartaxo, Secretário.
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I - Relatório

O Projeto ç1e Lei nº 814, de 1991, de autoria do
nobre Deputado Aroldo Cedraz, propõe instituir o
Programa de Reabilitação de Perímetros Irrigados
no Nordeste, pelo qual os recursos públicos destina
dos ao setor de irrigação, no Nordeste, serão aplica
dos prioritariamente na complementação ou recupe
ração de perímetros já implantados ou em fase de
implantação.

O projeto descreve os princípios básicos do pro
grama, o qual deverá ser detalhado em regulamento
do Poder Executivo, ouvidos a Secretaria Nacional de
Irrigação (SENIR), o Departamento Nacional de
Obras contra as Secas (DNOCS), a Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco
(CODEVASF), e outras entidades públicas ligadas ao
setor de irrigação.

O projeto proíbe o início da construção de no
vos perímetros irrigados na região Nordeste, com re
cursos públicos, enquanto o programa não for con
cluído.

O projeto foi apreciado pela Comissão de Agri
cultura e Política Rural, recebendo, ali, três emen
das:

- Emenda nº 1, de autoria do Deputado Alcides
Modesto, que altera o art. 7º, determinando que cabe
rá à Secretaria Nacional de Irrigação o gerenciamen
to do Programa;

- Emenda nº 2, também proposta pelo Depu
tado Alcides Modesto, que inclui entre as ações do
Programa a "solução de possíveis deficiências nas
áreas de saúde e educação"; e

- Emenda nº 3, também proposta pelo Depu
tado Alcides Modesto, acrescentando um parágrafo
ao art. 5º, ressalvando que a proibição de que sejam
iniciados novos perimetros irrigados não se aplica a
projetos destinados a reassentar populações rurais
atingidas por obras públicas ou para viabilizar proje
tos de assentamentos do programa de reforma agrá
ria.

O projeto recebeu parecer favorável daquela
Comissão em 31 de agosto de 1994, juntamente
com a emenda nº3. As demais emendas foram rejei
tadas. Remetido a arquivo nos finais das Legislatu
ras 1991/1994 e 1995/1998, o projeto foi desarquiva
do, a pedido do autor, para prosseguir em tramita
ção.

No âmbito desta Comissão de Desenvolvimento
Urbano e Interior, não foram apresentadas emendas
ao projeto.

11 - Voto do Relator

O Projeto de Lei nº 814, de 1991 J foi elaborado
em uma época de transição e, pode-se dizer, de cri
se para a irrigação no Nordeste. Foi o período em
que se reviam, à luz da Constituição promulgada em
1988, as competências dos entes da Federação nos
vários setores da vida nacional. Novos conceitos em
relação ao papel do Estado no provimento de servi
ços públicos e de atuação na economia estavam em
início de implementação. É natural, nesse cenário,
que diversos setores passassem por períodos de de-

, sorganização, em decorrência da reformulação dos
papéis de órgãos e empresas públicas e da redistri
buição da arrecadação tributária entre União, Esta
dos e Municípios.

O setor de irrigação no Nordeste teve, em sua
origem, uma atuação fortemente concentrada em
órgãos federais, como o Dnocs, o extinto Dnos e a
Codevasf. Seu planejamento, por muito tempo, ig
norou em boa medida as fronteiras estaduais e pre
ceitos constitucionais como o domínio dos recursos
hídricos e as competências de prestação de servi
ços essenciais à população de irrigantes. A partici
pação da sociedade, em especial dos usuários das
obras hídricas, só começou a ser considerada mui
to recentemente. Por outro lado, praticamente todos
os custos das infra-estruturas dos projetos eram as
sumidas pelo Governo Federal, incluindo a respon
sabilidade pelos vultosos empréstimos contraídos
junto a organizações internacionais, como o Bird e
o BID, para financiar os empreendimentos feitos no
setor.

Como sabemos, em 1990, no Governo do Presi
dente Collor, teve início uma forte reformulação do
aparelho estatal brasileiro. Nesse ano foi extinto o
DNOS, responsável pela implantação de vários perí
metros irrigados no Semi-Árido, e iniciou-se um perío
do de redução nos recursos orçamentários destina
dos ao Dnocs e à Codevasf. As ações federais no se
tor, por outro lado, passaram a ser coordenadas por
uma Secretaria Nacional de Irrigação, cuja vinculação
passou por vários ministérios, como o da Agricultura,
da Infra-Estrutura e do Meio Ambiente, revelando in
segurança quanto à abordagem dessa atividade pelo
Poder Público.

O ano de 1990 ficou marcado, portanto, por uma
situação de paralisação e até de abandono de obras
hídricas e de perímetros irrigados em implantação e
implangados no Nordeste e, talvez até por essa situa
ção crítica, pelo início de um processo de mudança
na gestão desses perímetros, compatilhando-a com
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os próprios irrigantes, com órgãos estaduais e com a
iniciativa privada. No caso dos perímetros que vi
nham sendo conduzidos pelo Dnos, a situação foi
mais tramáutica, pois, com a extinção daquela autar
quia, as tarefas que vinham sendo por ela realizadas
tiveram de ser transferidas para outros órgãos, geran
do verdadeiros vácuos na condução desses empre
endimentos.

O nobre Deputado Aroldo Cedraz teve, portanto,
como fato inspirador do seu projeto em análise, uma
situação crítica que, no entanto, está sendo franca
mente superada no momento atual.

A Codevasf encontrou, com criatividade, novas
formas de viabilizar seus empreendimentos no vale
do São Francisco, por meio do maior envolvimento
dos irrigantes na gestão dos perímetros irrigados,
pelo retorno dos investimentos que vinha realizando,
pela otimização de seus custos operacionais e pela
formação de parceiros com empresas privadas e ór
gãos estaduais, retomando o ritmo dos investimentos,
para citar apenas alguns ajustes na forma de atuação
e de abordagem.

O Dnocs, quase extinto no início do ano de
1999, passou por uma forte reformulação em sua es
trutura organizacional e em suas competências, es
tando hoje em melhores condições de atuar como
uma verdadeira agência dé fomento ao desenvolvi
mento econômico e social. Nesse novo cenário, vem
retomando com eficiência, também lançando mão
de parcerias com os irrigantes, com os estados e
com a iniciativa privada, a condução eficiente das
obras hídricas e dos perímetros já implantados e em
implantação.

Os empreendimentos que vinham sendo condu
zidos pelo Dnocs, por sua vez, foram assumidos pela
Codeva,sf, pelo Dnocs e por órgãos estaduais, já com
os novos enfoques gerenciais que citamos.

O projeto de lei em análise, portanto, deixou de
ter sentido, não pelo seu conteúdo, que revela a mais
elevada compreensão do nobre Autor dos problemas
de nossa região Nordeste, mas pelo fato de que as ra
zões que o motivaram estão, se não superadas, bem
encaminhadas.

Além do mais, a aprovação, pelo Congresso
Nacional, de um projeto de lei que coloca fortes res
trições ao início de novos empreendimentos no se
tor de irrigação no Nordeste certamente irá prejudi
car o afluxo de recursos para nossa região aplicar
nessa área tão fundamental para o seu desenvolvi
mento.

Nesse sentido, em que pese o nosso reconheci
mento das elevadas intenções do Deputado Aroldo
cedràZ, votamos pela rejeição, quanto ao mérito, do
Projeto de Lei nº 814-A, de 1991, juntamente com as
emendas a ele apresentadas na Comissão de Agri
cultura e Política Rural.

Sala da Comissão, de de 2000. - Deputado
João Castelo, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Desenvolvimento Urbano e Inte
rior, em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou,
unanimemente, o Projeto de Lei nº 814-A/91 e as
emendas apresentadas na Comissão de Agricultura e
Política Rural, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado João Castelo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José rndio - Presidente, Francisco Garcia 
Vice-Presidente, Adolfo Marinho, Antonio Carlos
Pannunzio, Costa Ferreira, Dino Fernandes, Euler
Morais, Gustavo Fruet, Inácio Arruda, João Castelo,
João Mendes, Jorge Tadeu Mudalen, Juquinha,
Márcio Matos, Marinha Raupp, Mauro Fecury, Nor
berto Teixeira, Pedro Fernandes, Rubens Furlan,
Sérgio Novais, Simão Sessim, Wilson Santos, Zaire
Rezende.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado José índio, Presidente.

*PROJETO DE LEI N!!3.963-B, DE 1993
(Da Sra. Jandira Feghali)

Fixa o horário de funcionamento
das agências bancárias e dá outras pro
vidências; tendo pareceres: da Comis
são de Trabalho, de Administração e
Serviço Público (em audiência), pela re
jeição, contra os votos dos Deputados
Chico Vigilante, Jair Meneguelli, Milton
Mendes, e, em separado, do Deputado
Paulo Rocha (relator: Dep. Paulo Ro
cha); e da Comissão de Finanças e Tri
butação, pela não implicação da matéria
com aumento ou diminuição da receita
ou da despesa públicas, não cabendo
pronunciamento quanto à adequação fi
nanceira e orçamentária e, no mérito,
pela rejeição deste, e do de nº 1.168/99,
apensado, contra os votos dos Deputa
dos João Paulo, José Pimentel e Ricar-
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do Berzoinl (relator: Oep. Rodrigo
Maia).

(Às Comissões de Trabalho, de
Administração e Serviço Público (em
audiência); de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - art. 24, 11.)

*Projeto inicial publicado no DN1 de 24-8-93
- Projeto apensado: PL. nº 1.168/99 (OCO de 9-9-99)

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer em audiência, da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público.
- termo de recebimento de emendas.
- parecer do relator.
- parecer da Comissão.

I - Relatório

Propõe a nobre Deputada Jandira Feghali a fixa
ção de horário das agências bancárias de 9h da ma
nhã às 17h da tarde - incluídos os bancos comerciais,
caixas econômicas, sociedades de crédito imobiliário
e das associações de poupança e empréstimos.

As demais entidades do sistema financeiro naci
onal estariam obrigadas a um outro horário - das 10h
às 16h.

No mesmo projeto de lei, estipula-se que a fixa
ção do novo horário "não importará em acréscimo da
carga horária vigente para os funcionários das res
pectivas agências bancárias".

Credencia, ainda, o Banco Central do Brasil para,
a seu critério, nos casos de pagamento de benefícios
da Previdência Social ou oportunidade de arrecadação
de impostos, ampliar os horários propostos.

Na justificação, aponta a ilustre colega a situação
atual, especialmente do funcionamento dos bancos,
em período de apenas seis horas, quando se sabe que
aumenta a demanda por serviços de pagamentos de
contas de serviços públicos e privados e, na outra pon
ta, enormes filas se formam à frente dos guichês, com
significativa perda de tempo das pessoas.

Acrescenta, ainda, que o curto horário atual de
atendimento bancário provoca uma concentração vo
lumosa de serviços nas, agências, "penalizando so
bremaneira o trabalhador bancário, dado que os ban
cos não se mostram dispostos a aumentar o número
de empregos no setor.

O Projeto de Lei nº 3.963 de 1993 foi desarqui
vado por despacho que o remeteu à esta (art. 24, 11) e
à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
(art. 54).

É o Relatório.

11 - Voto Preliminar

A matéria proposta engloba a uma só vez tema
de prestação de serviços e relações de trabalho.

A competência temática desta Comissão de Fi
nanças e Tributação, segundo o art. 32, VIII, do Regi
mento Interno, no que se refere à matéria pertinente
ao Sistema Financeiro Nacional parece ser de nature
za substantiva, não-procedimental, notadamente
quanto ao detalhamento operacional.

Além do mais, pelo menos num dos temas da
proposta, faz-se mister, salvo melhor juízo, a audiên
cia de outra Comissão, antes que esta se manifeste. É
o caso da interveniência nas relações de trabalho que
tem sede própria, nesta Casa, para seu deslinde.

Por essas razões, consoante a autorização do
art.140 do Estatuto Interno, apresento meu voto preli
minar para que a Comissão de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público (art. 32, XII, a e b) venha à
colação para manifestar-se sobre o § 2º do art. 19 do
Projeto de Lei nº 3.963 de 1993.

Sala da Comissão, 9 de outubro de 1995. - Depu
tado João Colaço, Relator.

Defiro, nos termos do art. 140, do
RICO, audiência da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público para o
PL n!! 3.963/93. Oficie-se ao Requerente e,
após, publique-se.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TR

Of.P nº 254/95

Brasília, 14 de novembro de 1995.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Lufs EDUARDO
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Em atendimento ao parecer preliminar do Rela

tor, Deputado João Colaço, ao PL nº 3.963/93, da Sr!!.
Jandira Feghali, cópia anexa, solicito a V. Ex!!. que
seja concedida a audiência da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, para manifes
tar-se sobre o § 2º do art. 1º da proposição em exame.
-Deputado Gonzaga Mota, Presidente.
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!!3.963, DE 1993

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - edivulgação na Ordem do Dia
das Comissão - de prazo para apresentação de emen
das, a partir de 22-3-96, por cinco sessões. Esgotado o
prazo, não foram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 2 de abril de 1996. - Talita
Veda de Almeida, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRACÃO
E SERViÇO PÚBLICO

PARECER VENCEDOR

I - Relatório
Pelo projeto de lei acima caracterizado, intenta a

nobre Deputada Jandira Feguali determinar que as
agências dos Bancos Comerciais, das Caixas Econômi
cas, das Sociedades de Crédito Imobiliário e das Associ
ações de Poupança e Empréstimo funcionem no horário
de 9h às 17h, ao passo que para as demais entidades do
Sistema Financeiro Nacional o funcionamento será de
1Oh às 16h. Determina ainda o projeto que a modificação
de horário não importará em acréscimo da carga horária
vigente para os funcionários das respectivas agências
bancárias"; e, também, que o horário estabelecido pode
rá ser ampliado pelo Banco Central do Brasil nas datas fi
xadas para o pagamento de benefícios da Previdência
Social e para o recolhimento de impostos.

A proposição foi, inicialmente, distribuída à Co
missão de Finanças e Tributação, onde o Relator, o
ilustre Deputado João Colaço, apresentou Voto Preli
minar para requerimento, deferido pelo Presidente da
Câmara dos Deputados, no sentido de, em primeiro
lugar, esta Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público manifestar-se a respeito do que dis
põe o § 2º do art. 1º do projeto.

Não foram recebidas emendas.
O Relator nesta Comissão, o nobre Deputado

Paulo Rocha, declarou-se pela aprovação do projeto,
levando em conta que, na parte consubstanciada no
já referido § 2º do art. 12 , os direitos adquiridos dos
trabalhadores estão respeitados.

É o relatório

11 - Voto do Relator

Cabe a esta Comissão, em razão dos termos da
redistribuição do projeto e do que dispõe 'o art. 32, inciso

XIII, do Regimento Interno, manifestar-se unicamente
sobre o que dispõe o § 22 do art. V da proposição.

Ressalva o dispositivo referido que, adotado
o novo horário de funcionamento das instituições
financeiras, não haverá acréscimo da carga horá
ria vigente para os funcionários. Achamos, entre
tanto, que, levando em consideração tanto o inte
resse dos funcionários quanto a conveniência dos
clientes dos estabelecimentos bancários, o mais
adequado é que não se defina por lei o horário de
funcionamento dessas instituições, uma vez que o
próprio mercado pode fazê-lo com vantagem.

Assim, o nosso voto, no mérito, e no âmbito da
competência regimental desta Comissão, é pela rejei
ção do Projeto de Lei nl! 3.963, de 1993.

Sala da Comissão, de de 1998. - Deputado
B~nedito Domingos, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou (em audiência) o Projeto de Lei nº 3.963/93,
nos termos do parecer vencedor do Deputado Bene
dito Domingos, contra os votos dos Deputados Chico
Vigilante, Jair Meneguelli, Milton Mendes e, em sepa
rado, do Deputado Paulo Rocha.

Estiveram presentes os senhores Deputados
Pedro Henry, Presidente; Jovair Arantes, Jaime Mar
tins e Jair Meneguelli, Vice-Presidentes; Sandro Ma
bel, Chico Vigilante, Paulo Rocha, Miguel Rossetto,
Augusto Farias, José Pimentel, Noel de Oliveira, Mil
ton Mendes, Marcus Vicente, Luciano Castro, Benedi
to Domingos, Sérgio Arouca, José Carlos Aleluia,
Arnaldo Faria de Sá, José Carlos Vieira, Agnelo Quei
roz, Arnaldo Madeira e Maurício Requião.

Sala da Comissão, 20 de maio de 1998. - Depu
tado Jovair Arantes, Primeiro Vice-Presidente no
exercCcio da Presidência.

VOTO EM SEPARADO DO
DEPUTADO PAULO ROCHA

I - Relatório

Com o presente projeto, a nobre Deputada Jan
dira Feghali pretende fixar o "horário de funcionamen
to, para atendimento ao público, das agências dos
Bancos Comerciais, das Caixas Econômicas, das So
ciedades de Crédito Imobiliário e das Associações de
Poupança e Empréstimo" para o período compreendi
do entre as nove e as dezessete horas.
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Para as demais entidades do Sistema Financei
ro Nacional é proposto, como horário de funciona
mento, o período entre as dez e as dezesseis horas.

Segundo o projeto, os horários por ele previsto
não importarão em acréscimo da carga horário vigen
te para os empregados das agências bancárias.

Por fim, a proposição prevê que esses horários
poderão ser ampliados, na critério do Banco Central
do Brasil, nas datas fixadas para pagamento de bene
freios da Previdência Social e, eventualmente, para
recolhimento de impostos.

Inicialmente destinado à Comissão de Finanças
e Tributação"o projeto recebeu, naquele Órgão, pare
cer preliminar, da lavra do ilustre Deputado João Co
laço, sugerindo que esta Comissão fosse ouvida em
primeiro lugar, em virtude do § do seu art. 1ll.

Tal parecer foi acatado e a proposição endere
çada a este Colegiado.

Não foram apresentadas emendas ao projeto.
É o relatório.

11- Voto

Nos termos regimentais, compete-nos tão so~

mente a apreciação do § 2º do art. 1º do projeto, no
qual está previsto que os novos horários a serem im
plantados não importarão em acréscimo da carga ho
rária dos empregados das agências bancárias.

O projeto, portanto, respeita os direitos adquiri
dos dos trabalhadores, razão por que não vemos ne
nhum óbice à sua tramitação.

Somos, assim, pela aprovação deste Projeto de
Lei nº 3.963, de 1993.

Sala da Comissão, em 22 de outubro de 1999. 
Deputado Paulo Rocha.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI ~!!3.963·A, DE 1993

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determi
nou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das Co
missões de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 7-6-99, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 14 de junho de 1999. - Maria
Linda Magalhães, Secretária.

I - Relatório

O projeto de lei em exame pretende estabelecer
o horário de atendimento ao público nas agências dos

bancos comerciais, das caixas econômicas, das soci
edades de crédito imobiliário e das associações de
poupança e empréstimo, das 9h às 17h. Para as de
mais entidades do Sistema Financeiro Nacional, o
atendimento será das 10h às 16h.

Estabelece também que o atendimento no horá
rio proposto não importará acréscimos da carga horá
ria vigente para os funcionários daquelas instituições.

Na justificação apresentada, a ilustre Deputada
Jandira Feghali salienta que o curto período de aten
dimento ao público, atualmente vigente, é incompatí
vel com as necessidades da população, que tem au
mentado sua demanda por serviços bancários.

O projeto apensado, de autoria do Deputado
Enio Bacci, que também propõe o atendimento de 9h
às 17h, estabelece multa equivalente a 5.000 UFIR,
descumprimento do horário proposto.

Submetido à apreciação da Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público, que se mani
festou sobre o § 2º do art. 1º, o projeto foi rejeitado,
nos termos do parecer vencedor do Deputado Bene
dito Domingos.

Nos termos regimentais, compete-nos manifes
tar sobre o mérito da proposição (art. 24, 11) e sobre
sua adequação financeira eorçamentária (art. 53, 11).

11 - Voto do Relator

Inicialmente, louvamos a nobre intenção dos
ilustres proponentes, Deputada Jandira Feghali e o
Deputado Enio Bacci, ao pretenderem proporcionar
benefício à demanda serviços bancários.

Entretanto, a matéria em apreço é de competên
cia Monetário Nacional (C.M.N.), nos termos da Lei nº
4.595, art. 4º, inciso VIII, in verbis.

"Art. 4º Compete ao Conselho Monetá
rio Nacional, segundo diretrizes estabeleci
das pelo Presidente da República:

VIII - Regular a constituição, funciona
mento e fiscalização dos que exercerem ati
vidades subordinadas a esta lei, bem como
a aplicação das penalidades previstas."

Citamos o dispositivo acima por constituir-se
em uma das bases da regulação do Sistema Finan
ceiro, ao abranger questões de grande relevância e
complexidade. Assim, acatamos o entendimento de
que deva permanecer em vigor até a edição· da lei
complementar prevista pelo art. 192 da Constituição.

Desta forma, manifestamos nosso voto contrá
rio à proposição em análise.
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Por outro lado, compete a esta Comissão de Fi
nanças, além de manifestar-se sobre o exame de mé
rito, apreciar a proposta quanto à sua adequação or
çamentária e financeira, conforme prevêem os arts.
32, IX, h, e 53, 11, do Regimento interno da Câmara
dos Deputados.

Na conformidade das disposições contidas no
RICD somente aquelas proposições "que importem
aumento ou diminuição de receita ou de despesa pú
blica" estão sujeitas ao exame de compatibilidade ou
adequação orçamentária e financeira.

A matéria tratada no projeto em exame não
tem repercussão direta ou indireta no Orçamento da
União, eis que se reveste de caráter essencialmente
normativo, sem impacto financeiro ou orçamentário
públicos.

Pelô acima exposto, somos pela não-implicação
da matéria em aumento de despesa ou diminuição da
receita, não cabendo a este órgão técnico realizar
exame de adequação quanto aos aspectos financeiro
e orçamentário públicos do Projeto de Lei nº 3.963, de
1993, e seu apenso, PL Nl! 1.168, de 1999; quanto ao
mérito opinamos por sua rejeição.

Sala da Comissão, 25 de abril de 1999. - Depu
tado Rodrigo Maia, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu pela
não-implicação da matéria com aumento ou diminui·
ção da receita ou de despesas públicas, não cabendo
pronunciamento quanto à adequação financeira e or
çamentária e, no mérito, pela rejeição do Projeto de
Lei nº 3.963-A/93 e do PL nº 1.168/99, apensado, nos
termos do Parecer do Relator, Deputado Rodrigo
Maia, contra os votos dos Deputados João Paulo,
José Pimentel e Ricardo Berzoini.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Manoel Castro, Presidente; Gastão Vieira e Antonio
Cambraia, Vice-Presidentes; Antonio kandir, Custó
dio Mattos, José Militão, Max Rosenmann, Rodrigo
Maia, Sampaio Dôria, Silvio Torres, Edinho Bez, Mil
ton Monti, Pedro Novais, Jorge Khoury, José Ronaldo,
Lael Varella, Roberto Brant, Carlito Merss, João Pau
lo, José Pimentel, Ricardo Berzoini, Fetter Júnior, Dr.
Evilásio, Marcos Cintra, Pedro Eugênio, Juquinha,
Antônio do Valle, Coriolano Sales, Francisco Garcia e
Nice Lobão.

Sala da Comissão, em 17 de maio de 2000. 
Deputado Manoel Castro, Presidente.

*PROJETO DE LEI Nº 4.702-8, DE 1994
(Do Sr. Eduardo Jorge)

Dispõe sobre a criação da Farmácia
Popular e dá outras providências; tendo pa
receres: da Comissão de Economia, Indús
tria e Comércio, pela aprovação (relator
Dep. Luiz Mainardi); e da Comissão de se
guridade Social e Família, aprovação, com
emendas (relatora: Dep. Lidia Quinan).

(Às Comissões de Economia, Indústria
e Comercio; de Seguridade Social e Famrlia;
e de Constituição e Justiça e de Redação
(art. 54) - art. 24, 11.)

*Projeto inicial publicado no DCD de 1º-9-94

SUMÁRIO

PARECER DA COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMfuA

- termo de recebimento de emendas - 1997
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer da relatora
- emendas oferecidas pela relatora
- parecer da Comissão
- emendas adotadas pela Comissão

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!!4.702, DE 1994

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente d~
terminou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 20-3-95, por cinco sessões. Esgo
tado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 28 de março de 1995.- Ana
mélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

I - Relatório

Visa o projeto de lei em epígrafe, de autoria do
Deputado Eduardo Jorge, a criação de Farmácia Po
pular. O objetivo do projeto é propiciar a redução de
custos para a aquisição de medicamentos. Apresen·
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ta, estrutura para viabilizar a idéia, estabelece, ainda,
formas de controle e fiscalização das mesmas.

O PL tem o intuito dé conciliar a iniciativa privada
com a responsabilidade do Estado para com a saúde,
reservando a fiscalização ao Ministério da Saúde. As
Farmácias Populares funcionarão, consoante a proposi
ção normativa, sob contratos de franquia empresarial.

Apresentado na legislatura anterior, antes de ter
relator designado, foi encaminhado ao arquivamento
regimental. Desarquivado, transcorrido o prazo para
emendas cabe a esta comissão a análise da matéria,
na conformidade do disposto no inciso 111, do artigo 32
do Regimento Interno.

E o relatório, Senhor Presidente.

11 - Voto do Relator

O projeto epigrafado, traz a meritória iniciativa
de propiciar que medicamentos sejam adquiridos a
preços acessíveis. A bem da verdade, os altos custos
dos medicamentos representam, já há algum tempo,
a maior parcela dos custos com o tratamento médico.
A saúde pública, no Brasil, apresenta contornos de
calamidade, especialmente para as camadas mais
empobrecidas da sociedade.

As farmácias populares, de acordo com a pro
posição, teriam sua viabilidade por meio de contratos
de franquia empresarial com o Estado. Assim, caberia
à iniciativa privada comercializar diretamente ao con
sumidor, na forma do varejo, medicamentos a preços
reduzidos e tabelados, com margem de comercializa
ção pré-estabelecida.

Os medicamentos a serem comercializados se
rão identificados pela denominação comum brasilei
ra, sem indicativos de propaganda, nome comercial
ou marca de terceiros. Tais medicamentos serão pro
duzidos por laboratórios públicos ou privados, desde
que previamente autorizados e sujeitos à fiscalização
periódica pelo Ministério da Saúde.

A proposição normativa em apreço consigna a
obrigatoriedade do cumprimento de todas as exigên
cias legais para o funcionamento de farmácias, inclu
sive à presença de profissional farmacêutico durante
todo o horário de atendimento. O PL, portanto, aten
de, com o sistema de franquia, à descentralização do
Sistema Único de Saúde, apontando, inclusive a pos
sibilidade de os Estados-membros e municípios assu
mirem a sua gestão. Por fim, remete ao Poder Execu
tivo a normatização disciplinar complementar.

A criação da Farmácia Popular tem o mérito de
buscar a conciliação da vitalidade empreendedora da

iniciativa privada com a responsabilidade fiscalizado
ra edisciplinardo Estado, com ofito no bem comum.

Assim por todos os pontos destacados e, princi
palmente em face da suma necessidade de possibili
tar o acesso de medicamentos a preços reduzidos,
sou pela aprovação, na íntegra, sem emendas, do
Projeto de Lei nº 4.702, de 1994.

É como voto.
Sala da Comissão, de maio de 1995. - Depu

tado Luiz Fernando Mainardi, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou una
nimemente, o Projeto de Lei nº 4.702194, nos termos
do Parecer do Relator, Deputado Luiz Maina~di.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Rubem Medina - Presidente; Hugo Rodrigues

da Cunha e Neuto de Conto - Vice-Presidentes; Anto
'nio Balhmann, Candinho Mattos, Edison Andrino, Eni
valdo Ribeiro, Francisco Horta, Israel Pinheiro, João
Fassarella, José Carlos Lacerda, Lima Netto, Marilu
Guimarães, Nair Xavier Lobo, Odacir Klein, Paulo Rit
zei, Renato Johnsson, Ricardo Heráclio, Arolde de
Oliveira, Cunha Lima, João Pizzolatti, Júlio Redecker,
Luiz Mainardi e Moisés Bennesby.

Sala da Comissão, 8 de outubro de 1997. 
Deputado Rubem Medina, Presidente.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMrUA
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NR 4.702-Al94

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente de
terminou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 1º-12-97, porcinco sessões. Esgo
tado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 1997.
Jorge Henrique Cartaxo, Secretário.

REQUERIMENTO
(Do Senhor Eduardo Jorge)

Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do Artigo 105, parágrafo

único do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
que sejam desarquivadas todos as proposições, de
minha autoria, que estão sujeitas ao arquivamento.

Atenciosamente. - Eduardo Jorge, Deputado
Federal PT/SP.
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Lista de Proposições do deputado Eduardo Jor
ge, para ser anexada ao Requerimento solicitando
desarquivamento de acordo com o Art. 105, parágrafo
único do Regimento Interno da Camara dos Depu
tados:

PL nºs 5.367/90,5.676/90,5.141/90,4.702194,
5.315/90, PL 20/91, PL 23/95, PL. 24/95, PL 541/95,
PL 1.094/95, 1.135/91, 1.174/91, 1.377/95,
1.394/91 , 1.456/91, 1.826/96, 1.920/91, 2.022191,
4.182193, 4.546/94, 4.702194, 4.702194, 2.022196,
2.023/91, 2.023/96, 2.186/96, 2.213/96, 2.214/96,
2.242/96, 2.368/96, 2.407/96, 2.787/97, 2.242197,
2.949/97, 2.964/97, 3.175/97, 3.220/92, 3.585/97,
3.645/97,4.900/99.

PDC nºs 199/92, 432194.
INC nº 1.329/98.
PEC nºs 20/95, 176/93.
REC nºs 49/95, 162197, 189/97, 196/97, 222198,

223/98,3.095/97.

DESPACHO DA PRESID~NCIA

O nobre Deputado Eduardo Jorge formulou, em
3 de fevereiro do corrente ano, requerimento de de
sarquivamsnto de proposições de sua autoria.

No tocante à matéria, defiro, presentes os re
qu'sitos constantes do art. 105 do RICO, o desarqui
vamento das seguintes proposições: PL n2 5.676/90;
PL nº 5.141/90; PL nº 4.702/94; PL nº 23195; PL nº
24/95; PL nº 541/95; PL nº 1.135/91; PL nº 1.174/91;
1.377/95; PL n2 1.826/96; PL nº 2.023/91; PL nº
2.186/96; PL nll 2.2'13/96; PL nº 2.214/96; PL nº
2.368/96; PL nº 2.407196; PL nº 2.787/97; PL n2

2.949/97; PL nll 2.964/97; PL nº 3.175/97; PL n2

3.585/97; PL nº 3.645/97; PDC nº 199/92; PDC n2

432194; PEC nS! 20/95. Indefiro o pedido quanto às
proposições a seguir relacionadas, em virtude de
não terem sido objeto de arquivamento: PL nº
5.367/90; PL n2 5.315/90; PL nº 20/91; PL nº
1 094/95; PL nº 1.394/91; PL nº 1.456/91; PL nll

1.920/91; PL nº 2.022/91; PL nº 4.182193; PL nº
4.546/94; PL nº 4.702194; PL nº 2.022196; PL nº
2.023/96; PL nº 3.220/92, PL nº 4.900/99 e Recur
sos nºs 49/95, 162197,189/97, 196/97, 222198,
223/98, e RIC nº 3.095/97. O PL. nº 2.242196 foi re
metido ao Senado Federal, a Poc nl! 176/93 foi ar
olJivada definitivamente, e a Indicação nll 1.329/98

li arquivada, em virtude da ter tido sua tramitação
encerrada. Oficie-se ao Requerente e, após, publi
que-se. Em 15-2-1999. - Michel Temer, Presidente.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nº 4.702-A/94

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 21 de maio de 1999, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 28 de maio de 1999. - Eloí
zlo Neves Guimarães, Secretário.

I - Relatório

O projeto de lei em estudo propõe a criação da
Farmácia Popular com o objetivo de melhorar o aces
so da população aos medicamentos por meio da re
dução dos seus custos.

A Farmácia Popular é um estabelecimento pri
vado que comercializa medicamentos diretamente ao
consumidor, na forma de varejo, a preços reduzidos,
com preços tabelados e margem de lucro
pré-estabelecida, que opera através de contrato de
franquia empresarial com o Estado.

O objeto da franquia é uma lista de medicamen
tos essenciais, definida pelo Ministério da Saúde,
identificados obrigatoriamente pela Denominação
Comum Brasileira (DCB) não podendo ter marca co
merciai ou marca de terceiros.

Os medicamentos serão produzidos por labora
tórios públicos ou privados autorizados e fiscalizados
pelo Ministério da Saúde. As farmácias devem aten
dera todas as exigências previstas na legislação para
o seu funcionamento, inclusive a de ter presente o far
macêutico durante todo o período de atendimento.

A localização das farmácias, o acompanha
mento e fiscalização do seu funcionamento serão de
finidos e realizados pelos gestores municipais ou es
taduais do SUS em comum acordo ou delegação do
Ministério da Saúde que, junto com o Conselho Naci
onal de Saúde, também definirá os regulamentos
para a operação da franquia da Farmácia Popular.

Na justificação, o autor, Deputado Eduardo Jor
ge, enfatíza o sério dilema da falta de acesso da po
pulação aos medicamentos. Também cita o oneroso
marketing das indústrias junto aos profissionais, os
preços elevados e os lucros monopólicos das empre
sas, bem como a responsabilidade constitucional do
Estado com a assistência a saúde.
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Apreciado na Comissão de Economia, Indústria
e Comércio, o projeto foi aprovado unanimemente,
sem emendas.

Nesta Comissão de Seguridade Social e Família
não recebeu emendas no prazo regimental.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Todos sabemos das dificuldades que atormen
tam a sociedade brasileira, principalmente as cama
das mais carentes, no que se refere aos preços dos
medicamentos. O Ministério da Saúde estima que
mais da metade da nossa população (51 %) não pode,
ou tem grandes dificuldades, em adquirir os medica
mentos que necessita, pois se enquadra no grupo po
pulacional com renda de 1 a 4 salários mínimos.

Por este motivo, a iniciativa do autor do Projeto,
eminente Deputado Eduardo Jorge, é, sem sombra
de dúvida, da maior relevância social. A Farmácia Po
pular poderá minorar a angústia de milhares e milha
res de brasileiros ao propiciar que os medicamentos
sejam adquiridos a preços acessíveis.

As pessoas idosas, por exemplo, aposentadas com
uma remuneração muito baixa, têm, quase sempre, que
gastar uma parte muito grande do seu salário com a
compra de remédios, geralmente de uso contínuo.

De acordo com a proposição em pauta, as far
mácias populares serão viabilizadas por meio de con
trato de franquia empresarial com o Estado, ficando
sob responsabilidade da iniciativa privada a comer
cialização dos medicamentos na forma do varejo, a
preços reduzidos e tabelados, e com margens de lu
cro preestabelecidas.

Importante destacar que a proposição, no seu
artigo 5º, consigna o cumprimento de todas as exi
gências legais para o funcionamento de farmácias,
entre elas a presença obrigatória do profissional far
macêutico, ao mesmo tempo em que, no seu artigo 8º
atribui responsabilidade ao Estado (União, estados
ou municípios) quanto à fiscalização sanitária e aos
mecanismos de controle e acompanhamento pela so
ciedade.

Além de afirmar as farmácias como integrantes
do Sistema Único de Saúde (SUS), o projeto promove
a descentralização ao atribuir aos estados e municípi
os, enquanto gestores do SUS, a responsabilidade
pelo funcionamento e garantia das farmácias popula
res.

Os medicamento vendidos nestas farmácias se
rão aqueles constantes na Relação Nacional de Me
dicamentos Essenciais (RENAME), os mais necessá-

rios e básicos para o tratamento dos problemas de
saúde do nosso Pais. Eles serão produzidos por em
presas públicas e privadas e comercializados sem
propaganda pelos respectivos nomes genéricos.

Ressalte-se que a experiência da extinta Cen
trai de Medicamentos com licitações, mostrou diferen
ças de até 800% nos preços praticados pelas empre
sas produtoras, para um mesmo medicamento.

Como contribuição ao aperfeiçoamento do pro
jeto em pauta oferecemos três emendas ao seu texto

a) acrescentamos ao art. 2º, que define o que é
farmácia popular, uma frase que estabelece a deter
minação para que estas farmácias trabalhem prefe
rencialmente com medicamentos genéricos; por en
tendermos que são produtos que terão preços mais
baratos do que os medicamentos de marca;

b) suprimimos o parágrafo único do art. 3º pois
este determinava que os medicamentos comercializa
dos nestas farmácias: I} teriam apresentação definida
pelo Ministério da Saúde; 11) seriam identificados pela
Denominação Comum Brasileira (nome genérico); e, 1I1}
não poderiam conter propaganda, nome comercial ou
marca de terceiros; por entendermos que a Lei nº 9.787,
de 10 de fevereiro de 1999, já regulamentou o assunto
dos nomes genéricos e de marca e porque a emenda
proposta no art. 2º define a preferência de comercializa
ção para os medicamentos genéricos;

c) acrescentamos, no art. 10, que define as res
ponsabilidades pela qualidade e pelas boas práticas
de fabricação dos medicamentos comercializados
pela farmácia popular, a responsabilidade do órgão
gestor do SUS; por entendermos que a fiscalização
sanitária deve agir no sentido de que todos os medi
camentos comercializados naquelas farmácias te
nham qualidade, segurança e eficácia.

Desta forma, concordando com o mérito da pro
posição e louvando o seu objetivo de fundo, nos mani
festamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
4.702/94, com as três emendas que apresentamos
em anexo.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 1999. 
Deputada Lídia Quinan, Relatora.

EMENDA Nº 1 DO RELATOR

Dê-se ao art. 2º do projeto a seguinte redação:

"Art. 2º Entende-se por farmácia popu
lar o estabelecimento farmacêutico de cará
ter privado que, mediante contrato de fran
quia empresarial com o Estado, comerciali
zar diretamente ao consumidor, na forma de
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varejo, medicamentos com preços tabela
dos, margem de comercialização preestabe
lecida e, preferencialmente, com apresenta
ção na forma de medicamentos genéricos."

Sala da Comissão, 2 de setembro de 1999. 
Deputada Lídla Quinan, Relatora.

EMENDA N2 2 RELATOR

Suprima-se o parágrafo único do art. 32:

Sala da Comissão, 2 de setembro de 1999. 
Deputada Lídia Quinan, Relatora.

EMENDA NR 3 DO RELATOR

Dê-se ao art. 1Odo projeto a seguinte redação:

"Art. 1O. A garantia da qualidade e das
boas práticas de fabricação dos medica
mentos comercializados pela farmácia po
pular é de responsabilidade dos produtores,
dos fornecedores e dos franqueados, e sua
fiscalização é exercida pelo órgão compe
tente do SUS na conformidade com as nor
mas sanitárias em vigor:'

Sala da Comissão, 2 de setembro de 1999. 
Deputada Lídia Quinan, Relatora.

m- Parecer da ComissãO

A Comissão de Seguridade Social e Famrtia, em
reunião ordinária reali~ada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei n2 4.702-A, de 1994, com 3
(três) emendas, nos termos do parecer da Relatora,
Deputada Lídia Quinan.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Cleuber Carneiro - Presidente; Jorge Alberto e Celso
Giglio - Vice-Presidentes; Affonso Camargo, Alceu
Collares, Alcione Athayde, Almerinda de Carvalho,
Angela Guadagnin, Antônio Joaquim Araújo, Antonio
Palocci, Arlindo Chinaglia, Armando Abílio, Arnaldo
Faria de Sá, Carlos Mosconi, Confúcio Moura, Djalma
Paes, Dr. Benedito Dias, Dr. Rosinha, Eduardo Barbo
sa, Eduardo Jorge, Eduardo Seabra, Euler Morais,
IIdefonço Cordeiro, Jandira Feghali, João Fassarella,
Jorge Costa, José Carlos Coutinho, José Unhares,
Lavoisier Maia, Lfdia Quinan, Lúcia Vânia, Marcon
des Gadelha, Nilton Baiano, Rafael Guerra, Raimun
do Gomes de Matos, Rita Camata, Saraiva Felipe,
Serafim Venzon, Sérgio Carvalho, Ursicino Queiroz e
Vicente Caropreso.

Sala da Comissão, 17 de maiode 2000. - Depu
tado Cleuber Carneiro, Presidente.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO N2 1

Dê-se ao art."22 do projeto a seguinte redação:
l

"Art. 2Q Entende-se por farmácia popu-
lar o estabelecimento farmacêutico de cará
ter privado que, mediante contrato de fran
quia empresarial com o Estado, comerciali
zar diretamente ao consumidor, na forma de
varejo, medicamentos com preços tabela
dos, margem de comercialização preestabe
lecida e, preferencialmente, com apresenta
ção na forma de medicamentos genéricos."

Sala da Comissão, 17de maio de 2000. - Depu
tado Cleuber Carneiro, Presidente.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO NR 2

Suprima-se o parágrafo único do art. 32:

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Cleuber Carneiro, Presidente.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO NR 3

Dê-se ao art. 10. do projeto a seguinte redação:

"Art. 10. A garantia da qualidade e das
boas práticas de fabricação do medicamen
tos comercializados pela farmácia popular é
de responsabilidade dos produtores, dos
fornecedores e do franqueados, e sua fisca
lização é exercida pelo órgão competente
do SUS na conformidade com as normas
sanitárias em vigor."

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Cleuber Carneiro, Presidente.

* PROJETO DE LEI N2 434-B, DE 1995
(Do Senado Federal)

PL n2 16/95

Torna obrigatória a menção do que
sito "cor" em documentos e procedimen
tos que especifica; tendo pareceres: da
Comissão de Seguridade Social e Famí
lia, pela aprovação, com substitutivo (re
lator: Dep. Alceu Collares); e da Comis
são de Educação, Cultura e Desporto,
pela aprovação, com adoção do substitu
tivo da Comissão de Seguridade Social e
Família.(Relator: Dep. Osmar Serraglio).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Educação, Cultura e Desporto; e
de Constituição e Justiça e de Redação 
art. 24, 11.)
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·Projeto inicial publicado no OCO, de 29-6-95.

SUMÁRIO

PARECER DA COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

- termo de recebimento de emendas - 1995
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- termo de recebimento de emendas ao substitutivo
- parecer da comissão
- substitutivo qtdotado pela comissão

PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da comissão

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!! 434-A, DE 1995
(PL n2 16/95)

Nos termos do art.119, caput, I e § 1º, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao projeto, a partir de 29 de
março de 2000, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram re.cebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 06 de abril de 2000. - Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária.

I - Relatório

O Projeto de Lei de autoria da ilustre Senadora
Benedita da Silva, PL nº16, de 1995, chegou à Câma
ra dos Deputados nesse mesmo ano para revisão,
nos termos do art. 65. da Constituição Federal.

O referido PL trata da inclusão do quesito "cor"
em documentos e procedimentos nele especificados.

Depois de passar pela Comissão de Seguridade
Social e Família da Câmara dos Deputados, em 1995,
sem emendas, para exame do assunto quanto ao mé
rito, retornou a essa Comissão em 1999, nova legisla
tura, onde, novamente sem emendas, recebeu Pare
cer favorável do Deputado Alceu Collares, nos termos
de Substitutivo por ele apresentado, e que foi aprova
do pela comissão, com o Substitutivo.

De acordo com as normas regimentais da Casa,
o PL em apreço chega agora, sem emendas, à Co
missão de Educação, Cultura e Desporto para exame
da matéria quanto ao mérito no âmbito dessa Comis
são.

li - Voto do Relator

A proposição em pauta trata de assunto delica
do mas necessário: a inclusão do quesito "cor" em
certos documentos e procedimentos, com o mesmo
peso dado a outros quesitos identificadores, como
sexo.

, Na Justificação de sua proposta, a ilustre Sena
dora Benedita da Silva argumenta que "enquanto o
Brasil não assumir sua identidade africana, a maioria
de seu povo estará alijado do conjunto da sociedade".
E prossegue dizendo que o "mito da democracia e
igualdade racial não resiste a uma análise mais deta
lhada da realidade social brasileira. A diferença abis
mai existente entre o mundo branco e o não branco é
demonstrada através da avaliação de qualquer indi
cador social:'

De fato, nossos indicadores de educação, cultu
ra, saúde, trabalho e tantos outros, como apontados
pela ilustre Autora, com dados de 1995, demonstram
claramente a desvantagem social (incluindo-se aqui
as facetas econômicas e culturais) em que ainda se
encontra a etnia negra após cinco séculos de Brasil.

Com a identificação proposta pelo quesito "cor"
em documentos e procedimentos que o PL em pauta
especifica, estaremos contribuindo para aprimorar os
levantamentos estatísticos referentes à etnia negra,
e, com isso, despertando a consciência nacional para
a realidade negra na nossa sociedade. Essa medida,
sem dúvida, levará ao reconhecimento merecido pe
los negros, bem como à busca da promoção só
cio-econômica e cultural tão justamente demandada
pela etnia negra como componente formador da soci
edade brasileira.

Convencido do grande mérito educacional e cul
tural da proposta legislativa oriunda do Senado Fede
ral, voto pela aprovação do Projeto de Lei nº 434, de
1995, de autoria da eminente Senadora Benedita da
Silva, nos termos do Substitutivo adotado pela Co
missão de Seguridade Social e Família desta Casa,
por entender que a referida proposição foi aprimorada
ao passar pelo crivo de análise e discussão dessa
Comissão, após Parecer favorável, com Substitutivo,
do nobre colega Deputado Alceu Collares.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Osmar Serraglio, Relator.
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111- Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje aprovou, unani
memente, o Projeto de Lei nº 434-A/95, com adoção
do substitutivo da Comissão de Seguridade Social e
Família, nos termos do parecer do Relator, Deputado
Osmar Serraglio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Pedro Wilson, Presidente; Gilmar Machado, Marisa
Serrano e Nelo Rodolfo, Vice-Presidentes; Agnelo
Queiroz, Átila Lira, Celcita Pinheiro, Éber Silva, Edu
ardo Seabra, Esther Grossi, Eurico Miranda, Flávio
Arns, João Matos, Jonival Lucas Júnior, Luís Barbo
sa, Maria Elvira, Nice Lobão, Nilson Pinto, Osvaldo Bi
olchi, Osvaldo Coelho, Renato Silva, Walfrido Mares
Guia e Zé Gomes da Rocha.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Pedro Wilson, Presidente.

* PROJETO DE LEI NS! 1.670-8, DE 1996
(Poder Executivo)

MENSAGEM NS! 235/96)

Dispõe sobre o incentivo a ser pres
tado pelo Poder Público à criação, conso
lidação e capacitação de cooperativas ou
de associações que menciona, e acres
centa dispositivo ao artigo 24 da Lei nl!
8.666, de 21 de julho de 1993; tendo pare
ceres: da Comissão de Educação, Cultu
ra e Desporto, pela, com 5 emendas (rela.._
tora: Dep. Marisa Serrano); e da Comis
são de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público, pela aprovação, com ado
ção das emendas da Comissão de Edu
cação, Cultura e Desporto (relator: Dep.
Pedro Celso).

(Às Comissões de Educação, Cultura e
Desporto; de Trabalho, de Administração e
Serviço Público; e de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54) - art. 24, 11).

""Projeto inicial publicado no DCD de 9-4-96.

SUMÁRIO

PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

- termo de recebimento de emendas
- parecer da relatora
- emendas oferecidas pela relatora

- parecer reformulado
- emendas oferecidas pela relatora
- parecer da Comissão
- emendas adotadas pela Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

- termo de recebimento de emendas (1998)
- termo de recebimento de emendas (1999)
- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NS! 1.679, DE 1996

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo'para apresentação de
emendas ao projeto, a partir de 18 de abril de 1996,
por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram rece
bidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 26 de abril de 1996. - Célia
Maria de Oliveira, Secretária.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO

I - Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Poder
Executivo, tem por finalidade viabilizar a implantação,
consolidação e capacitação de cooperativas de traba
lho como forma de geração de empregos e, conse
qüentemente, de combate à miséria.

Decorrido o prazo regimental, não foram apre
sentadas emendas à proposição.

11 - Voto da Relatora

A iniciativa louvável do PL nS! 1.670/96, enviado a
esta Casa pelo Presidente da República, coube à Ação
da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida.

De maneira simples e objetiva, o projeto de lei
propõe que o Poder Público incentive a criação, conso
lidação e capacitação de cooperativas e associações
de trabalho, compostas de integrantes de comunida
des carentes, com a finalidade de gerar empregos e
preparar profissionais, em zonas de I?aixa renda.

Os mecanismos escolhidos para tornar os in
centivos viáveis são: o repasse de recursos financei-
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ros, tecnológicos e materiais para a capacitação des
ses órgãos e a dispensa de licitação para a contrata
ção ou aquisição de bens e serviços dessas coopera
tivas ou associações por parte do Poder público. Este
último objetivo é alcançado por meio de adendo de in
ciso XXI e parágrafos ao artigo 24 da Lei n!! 8.666, de
21 de junho de 1993.

O artigo 1!! do PL nº 1.670/96, entretanto, inclui,
além das cooperativas de trabalho e associações vol
tadas para a formação profissional e a geração de
empregos, a categoria especffica de "cooperativas
educacionais", exatamente com a mesma finalidade
das cooperativas de trabalho e associações aqui cita
das. Essa classificação é desnecessária pois as as
sociações citadas no mesmo artigo 1º já combinam
educação e trabalho, podendo apresentar resultados
mais ágeis e, portanto, mais consentâneos com os
objetivos da proposição.

Em face do exposto, voto pela aprovação do
Projeto de Lei n!! 1.670/96, com as duas Emendas
anexas.

Sala da Comissão, 8 de novembro de 1996. 
Deputada Marisa Serrano, Relatora.

EMENDAS OFERECIDAS PELA RELATORA

EMENDAN!l1

Na Ementa do Projeto de Lei nº1.670/96, substi-
tua-se a palavra "julho" por "junho". '

Sala da Comissão, 8 de novembro de 1996. 
Deputada Marisa Serrano, Relatora.

EMENDAN!l2

Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei nº 1.670/96 a
seguinte redação:

"Art. 1º O Poder Público apoiará ações
que incentivem a criação, consolidação e ca
pacitação de cooperativas de trabalho, cujos
cooperativados sejam integrantes de comuni
dades carentes, ou de associações voltadas
para a formação profissional e a geração de
emprego em zonas de baixa renda."

Sala da Comissão, 8 de novembro de 1996. 
Deputada Marisa Serrano. Relatora.

PARECER REFORMULADO

I - Relatório

O projeto de lei em epfgrafe, de autoria do Poder
Executivo, tem por finalidade viabilizar a implantação,
consolidação e capacitação de cooperativas de traba-

lho como forma de geração de empregos e, conse
qüentemente, de combate à miséria.

Em nosso parecer inicial, julgamos meritória a
proposição, mas passfvel de aperfeiçoamentos. Apre
sentamos, à época, voto pela sua aprovação, com
duas emendas.

A partir da discussão da matéria nesta Comis
são e de sugestões recebidas, decidimos reformular
nosso parecer, que ora submetemos à apreciação
dos Parlamentares deste órgão técnico.

11 - Voto da relatora

A iniciativa louvável do PL nº 1.670/96, enviado
a esta Casa pelo Presidente da República, coube à
Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela
Vida.

De maneira simples e objetiva, o projeto de lei
propõe que o Poder Público incentive a criação, con
solidação e capacitação de cooperativas e associa
ções de trabalho, compostas de integrantes de comu
nidades carentes, com a finalidade de gerar empre
gos e preparar profissionais, em zonas de baixa ren
da.

Inicialmente, apresentamos a Emenda nº1 para
corrigir um lapso na elaboração da ementa do PL,
corrigindo o mês de promulgação da Lei nº8.666, que
é junho e não de julho de 1993.

Com a Emenda nº2, modificamos o artigo 12 do
PL n2 1.670/96, que inclui, desnecessariamente, além
das cooperativas de trabalho e associações voltadas
para a formação profissional e para a geração de em
pregos, a categoria especCfica de "cooperativas edu
cacionais", com a mesma finalidade das cooperativas
de trabalho e associações citadas. Esta Emenda, a
partir da discussão ocorrida, em 26-11-97, na Comis
são de Educação, Cultura e Desporto foi alterada,
com acréscimo da expressão "com reconhecimento
por autoridade pública estadual ou municipal", o que
aperfeiçoa o texto.

Por considerar que as cooperativas podem com
pensar os recursos repassados pelo Poder Público,
por empresas ou entidades com bens e serviços - in
dependentemente de outro dispositivo legal - apre
sentamos a Emenda nliS.

Os mecanismos escolhidos para tornar os in
centivos viáveis são: o repasse de recursos financei
ros, tecnológicos e materiais para a capacitação des
ses órgãos e a dispensa de licitação para a contrata
ção ou aquisição de bens e serviços dessas coopera
tivas ou associações por parte do Poder Público. Não
há dúvidas quanto à pertinência do primeiro. Com re-
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lação à dispensa da licitação, julgamos que deva
ater-se apenas a um período prefixado. As comunida
des carentes e associações voltadas para a formação
profissional e para a geração de empregos em zonas
de baixa renda necessitam e devem receber incenti
vos do governo - no início de suas atividades - na for
ma de recursos financeiros, tecnológicos e materiais
com vistas à sua capacitação e à criação de condi
ções para competirem-com os demais concorrentes
de acordo com as regras de mercado. Assim, propo
mos com a Emenda n!! 4, assegurar a tais cooperati
vas, pelo "prazo de três anos", o incentivo da dispen
sa da licita,ç.ão comp forma de garantir a elas a possi
bilidade -da-sobrevivência,--sem o risco de uma aco
modação que poderia ser gerada por uma proteção
governamental em prazo indeterminado.

Com a Emenda n!! 5, propomos o acréscimo do
art. 42 "Revogam-se as disposições em contrário"
para evitar choques futuros entre textos legais contra
ditórios.

Em face do exposto, voto pela aprovação do
Projeto de Lei n2 1.670/96. com as cinco emendas
anexas.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 1997. 
Deputada Marisa Serrano, Relatora.

EMENDAS OFERECIDAS PELA RELATORA

EMENDA Nl! 1

Na Ementa do Projeto de Lei n2 1.670/96, substi
tua-se a palavra "julho" por "junho".

Sala da Comissão, 26 de novembro de 1997.
Deputada Marlsa Serrano, Relatora.

EMENDAN!!2

Dê-se ao art. 12 do Projeto de Lei n!! 1.670/96 a 
seguinte redação:

"Art. 1!! O Poder Público apoiará ações
que incentivem a criação, consolidação e
capacitação de associações e de cooperati
vas de trabalho, cujos membros sejam inte
grantes de comunidades carentes, com re
conhecimento por autoridade pública esta
dual ou municipal"

Sala da Comissão, 26 de novembro de 1997. 
Deputada Marisa Serrano, Relatora.

EMENDA N!!3

Dê-se ao parágrafo único do art. 2!!, do Projeto
de Lei n!! 1.670/96, a seguinte redação:

"Art. 2!! ..
Parágrafo único. Os recursos repassa

dos, na forma do caput poderão ser objeto
de compensação, através do fornecimento
de bens e serviços?'

Sala da Comissão, 26 de novembro de 1997. 
Deputada Marlsa Serrano, Relatora.

EMENDA Nl!4

Dê-se ao art. 32 do Projeto de Lei nº 1.670/96, a
seguinte redação: -

"Art. 32 O art. 24 da Lei n!! 8.666, de 21 
de junho de 1993, alterada pela Lei nº 8
883, de 08 de junho de 1994, fica acrescido
do seguinte inciso XXI e §§ 1º e 2º.

Art. 24 .
XXI - para a contratação ou aquisição

de bens e serviços de associações e coope
rativas de trabalho, cujo os membros sejam
integrantes de comunidades carentes, por
um período de 3 (três) anos, a contar da pri
meira dispensa de licitação de que essas se
beneficiarem, desde que o preço seja o co
brado pelo mercado para a modalidade a
ser contratada.

§ 1!! .
§2!! "

Sala da Comissão, 26 de novembro de 1997. 
Deputada Marisa Serrano, Relatora.

EMENDA N2 5

Acrescente-se ao Projeto de Lei nº 1.670/96 o
seguinte art. 4!!:

"Art 4º Revogam-se as disposições em
contrário."

Sala da Comissão, 26 de novembro de 1997.
Deputada Marisa Serrano, Relatora.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unani
memente, com emendas, o PL n!! 1.670/96, nos ter
mos do parecer reformulado da relatora, Deputada
Marisa Serrano.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Severiano Alves, Presidente; Ricardo Gomyde,
Esther Grossi e Maurfcio Requião, Vice-Presídentes;
Pedro Wilson, Claudio Chaves, Padre Roque, Djal-



Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 18 25441

ma de Almeida Cesar, Rita Camata, Ademir Lucas,
Lindberg Farias, Mario de Oliveira, Expedito Junior,
João Faustino, Marisa Serrano, Maria Elvira, Lídia
Quinan, Gonzaga Patriota, Alvaro Valle, Augusto
Nardes, Dolores Nunes, Flávio Arns, José Linhares,
Woney Queiroz.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 1997. 
Deputado Severiano Alves, Presidente.

EMENDAS ADOTADAS PELA COMISSÃO

EMENDA N!! 1 - CECD

Na Ementa do Projeto de Lei nE 1.670/96, subs
titua-se a palavra "julho" por "junho".

Sala da Comissão, 26 de novembro de 1997. 
Deputado Severiano Alves, Presidente.

EMENDA N!! 2 - CECD

Dê-se ao artigo 1º do Projeto de Lei nº 1.670/96
a seguinte redação:

"Art. 1º O Poder Público apoiará ações
que incentivem a criação, consolidação e
capacitação de associações e de cooperati
vas de trabalho, cujos membros sejam inte
grantes de comunidades carentes, com re
conhecimento por autoridade pública esta
dual ou municipal".

Sala da Comissão, 26 de novembro de 1997. 
Deputado Severiano Alves, Presidente.

EMENDA NlI 3 - CECD

Dê-se ao parágrafo único do artigo 2º do Projeto
de Lei n!! 1.670/96 a seguinte redação:

"Art. 2º .
Parágrafo único. Os recursos repassa

dos, na forma do "capuf poderão ser objeto
de compensação, através do fornecimento
de bens e serviços".

Sala da Comissão, 26 de novembro de 1997. 
Deputado Severiano Alves, Presidente.

EMENDA N!! 4 - CECD

Dê-se ao artigo 3º do Projeto de Lei n!! 1.670/96
a seguinte redação:

"Art. 32 O artigo 24 da Lei n!! 8.666, de
21 de junho de 1993, alterada pela Lei n2

8.883, de 8 de junho de 1994, fica acrescido
do seguinte inciso XXI e § 1º e 2º:

Art. 24 .

XXI - para a contratação ou aquisição
de bens e serviços de associações e coope
rativas de trabalho, cujos membros sejam
integrantes de comunidades carentes, por
um perfodo de três anos, a contar da primei
ra dispensa de licitação de que essas se be
neficiarem, desde que o preço seja o cobra
do pelo mercado para a modalidade a ser
contratada.

§ 1º ..
§ 2º ."

Sala da Comissão, 26 de novembro de 1997. 
Deputado Severino Alves, Presidente.

EMENDA N!! 6 - CECD

Acrescente-se ao Projeto de Lei nº 1.670/96 o
seguinte artigo

"Art.4º Revoga-se as disposições em
contrário."

Sala da Comissão, 26 de novembro de 1997.
Deputado Severiano Alves, Presidente.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

50ª LEGISLATURA - 4! SESSÃO LEGISLATIVA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!! 1.67D-A DE 1996

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 21-5-98, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
Projeto.

Sala da Comissão, 1º de junho 1998. - Talita
Veda de Almeida, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N1I 1.67D-A DE 1996

Nos termos do art. 24, § 1º, combinado com o
art 166, e do art. 119, caput, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determi
nou a reabertura - e divulgação na Ordem do Dia das

. Comissões - de prazo para apresentação de emen-
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das, a partir de 31-3-99, por cinco sessões. Esgotado
o prazo, não foram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 12 de abril de 1999. 
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

I - Relatório

O Projeto de Lei nº 1670, visa a permitir que o
Poder Público apóie, de forma efetiva, a criação, con
solidação e capacitação de cooperativas ou associa
ções educacionais e de trabalho, as quais sejam inte
gradas por pessoas pertencentes a comunidades ca
rentes.Para tanto. propõe-se que as entidades públi
cas da administração direta e indireta possam repas
sar, às referidas cooperativas e associações, recur
sos financeiros, tecnológicos e materiais, os quais po
derão ser objeto de compensação quando do forneci
mento de bens e serviços a essas entidades.

Adicionalmente, a proposição contém altera
ções propostas ao art. 24 da Lei n!2 8.666/93, as quais
acrescentam, entre os casos de dispensa de licitação,
a contratação ou aquisição de bens e serviços destas
cooperativas ou associações, estabelecendo as con
dições pra tal procedimento.

Analisado na Comissão de Educação. Cultura e
Desporto, o projeto foi aprovado, com cinco emendas.
Cabe-nos agora, na Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público, analisar o mérito da pro
posição de acordo com o disposto no art. 32, inciso
XIII, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

Aberto o prazo .regimental para apresentação
de emendas ao projeto, nenhuma foi recebida.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Trata-se de iniciativa de indiscutível mérito, prin
cipalmente quando levamos em consideração o atual
cenário de desemprego e o nível de crescimento do
mercado informal de trabalho que atinge, de forma
alarmante, as classes menos favorecidas e com me
nor grau de formação educacional e profissional des
te país.

_ Assim, e de se ressaltar que a proposta acelera
rá o processo, que hoje avança lentamente, de im
plantação e fortalecimento do cooperativismo, nas
comunidades carentes, como forma de geração de
empregos e renda, combatendo, dessa forma, a fome
e a miséria.

Entendemos como pertinentes as emendas ofe
recidas pela Comissão de Educação, Cultura e Des
porto, as quais aperfeiçoam, principalmente na forma

a proposição apresentada pelo Poder Executivo, mo
tivo pelo qual as apoiamos.

Desta forma, ciante de todo o exposto, só nos
resta votar pela aprovação, no mérito, do Projeto de Lei
nll 1.670, de 1996, com as cinco emendas adotadas
pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto.

Sala da Comissão, 2 de maio de 2000. - Depu
tado Pedro Celso, Relator.

Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou, unanimemente, com ,adoção das emendas
da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, o
Projeto de Lei nº 1.670-A/96, nos termos do parecer
do Relator, Deputado Pedro Celso.

Estiveram presentes os senhores Deputados:

Jovair Arantes, Presidente; NUton Capixaba e
Medeiros, Vice-Presidentes; Avenzoar Arruda, Babá,
Eduardo Campos, Fátima Pelaes, Jair Meneguelii,
José Carlos Vieira, José Múcio Monteiro, Larre Rosa
do, Luciano Castro, Marcus Vicente, Paulo Paim, Pau
lo Rocha, Pedro Celso, Pedro Corrêa, Ricardo Barros,
Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin e Vivaldo Barbo
sa, titulares; Almerinda de Carvalho, Edinho Bez, Ge
ovan Freitas, Hugo Biehl, João Tota, José Militão e Jú
lio Delgado, suplentes.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Jovair Arantes, Presidente.

*PROJETO DE LEI Nº 1.966-8, DE 1996
ANTÔNIO VALLE

Acrescenta parágrafo 32 ao artigo 23
da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
que reduz encargos sociais em 50% para
o trabalho avulso ou Temporário de natu
reza rural; tendo pareceres: da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, pela rejeição (relatora: DEP.
MARIA LAURA); e da Comissão de Segu
ridade Social e Família, pela rejeição,
com voto em separado do Deputado Jor
ge Alberto (relatora: DEP. JANDIRA
FEGHALI).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração E Serviço Público; de Seguridade
Socieal e Famnia; de Finanças e Tributa
ção; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (art. 54) - art. 24,11.)

*Projeto inicial publicado no OCO de 25-6-96



Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 18 25443

SUMÁRIO

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PUBLICO

- termo de recebimento de emendas
- parecer da relatora
- parecer da Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMrLlA

- termo de recebimento de emendas - 1997
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer da relatora
- parecer dElj Comissão
- voto em separado

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 1.966 DE 1996

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura. e divulgação na Ordem do Dia
das comissões. de prazo para apresentação de emen
das, a partir de 9-8-96, por cinco sessões. Esgotado o
prazo, não foram recebidas emendas ao Projeto.

sala da comissão, 20 de agosto de 1996. - Tali
ta Veda de Almeida, Secretária.

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

I - Relatório

O presente projeto, de autoria do Deputado
Antônio do Valle, propõe a alteração da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991, que instituiu o Plano de custe
io da Seguridade Social.

Em sua justificação, o Autor alega que há exces
so de carga tributária, principalmente sobre os servi
ços de natureza rural, inibindo a contratação no cam
po, o que gera, entre outros problemas, o desempre
go. Assim, a redução dos encargos sociais poderá
amenizar esse quadro.

Esgotado o prazo regimental, não foram apre
sentadas emendas ao projeto.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Há muito tempo os encargos sociais vêm sendo
discutidos no Brasil. A princípio, à unanimidade, U
nhamos esses encargos como responsáveis pelos

baixos salários dos trabalhadores brasileiros. Hoje,
eles são tidos, também, como responsáveis pelo de
semprego.

Antes os encargos representavam mais de
100% sobre a folha de salários. Atualmente, temos
vários números que vão de 24% a 171%, apresenta
dos por abalizados estudiosos no assunto. A
mão-de-obra que vem a reboque, no entanto, já tem
um valor pouco contestado: US$2,79 por hora. Cifra
essa que nos faz refletir sobre a necessidade da redu
ção dos encargos sociais e a flexibilização dos direi
tos trabalhistas.

Vários países optaram por essas alternativas
como a Inglaterra, a Espanha e a França. No entanto,
tais medidas não minoram o fantasma do desempre
go. A Espanha apresenta uma taxa de desocupação
impressionante: 22,7% e a França tem um desem
prego de 11 ,8% (fev.l96). Nesses países, os principa
is beneficiados com as novas medidas foram os em
presários que capitalizaram lucros com a redução de
encargos sociais, mas não abriram novos postos de
trabalho.

Se o custo da mão-de-obra nacional é um dos
mais baixos do mundo, tão pouco o valor dos encar
gos sobre a folha de salários (contribuições sociais),
que é de 35,8% são astronômicos. Nos EUA, 28,4%;
na Alemanha, 29,5%; na Itália 44,0%, sendo que nes
ses países os salários são infinitamente maiores que
os pagos no Brasil.

Assim, entendemos que a simples redução dos
encargos sociais não é, por si só, a solução para o
problema do desemprego em nosso país, razão pela
qual somos pela rejeição do Projeto de Lei nº
1.966/96.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 1996. 
Deputada Maria Laura, Relatora.

m- Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou, unanimemente, o Projeto de Lei nº 1.966/96,
nos termos do parecer da Relatora.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
Nelson Otoch, Presidente; Jair Meneguelli e José Co
imbra, Vice-Presidentes, Paulo Rocha, Sérgio Arou
ca, Miguel Rossetto, Luciano Castro, José Pimentel,
Aldo Rebelo, José Carlos Aleluia, Maria Laura, Rai
mundo Santos, José Coimbra, Sandro Mabel, Paulo
Paim e Jovair Arantes.

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 1996. 
Deputado Nelson Otoch, Presidente.
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nl! 1.966-A DE 1996

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 21 de março de 1997, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 2 de abril de 1997. - Eloízio
Neves Guimarães, Secretário.

Defiro, nos termos do art. 105, pará
grafo único, do RICD, o desarquivamento
das seguintes proposições: PEC nºs:
341/96, 454/97, 581/98, PL nºs: 1.216/95,
1.934/96, 1.942196, 1.966/96, 2.127/96,
2.357/96, 2.697/97, 2.703/97, 2.875/97,
3.360/97,3.665/97,4.748/98,4.763/98, PLP
nº 71/95. Publique-se.

Em 24-3-99. - Michel Temer, Presi
dente.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Antônio do Valle)

Requer o desarquivamento de pro
posições.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
queiro a Vossa Excelência desarquivamento dos
projetos de lei a seguir relacionados, que são de mi
nha autoria:

- PEC nº 341 de 27-3-1996. Que institui o Fundo
de Aposentadoria Individual.

- PEC nº 454 de 13-3-1997. Altera o artigo 144
da Constituição Federal para Criar o Fundo Nacional
de Segurança Pública.

- PEC nº 581 de 5-3-1998. Acrescenta Parágra
fo Quarto ao artigo 159 da Constituição Federal (Defi
nindo que as áreas da região Centro-Oeste beneficiá
rias do FCO, compreende o Distrito Federal (DF), os
Estados de Goiás (GO), Mato Grosso (MT), Mato
Gosso do Sul (MS) e parte do Estado de Minas Gerais
(MG), que abrange as mesoregiões geográficas do
Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e do Noroeste de
Minas, cujos limites serão definidos em lei, alteran
do a nova Constituição Federal).

- PL nº 1.216 de 9-11-1995. Dispõe sobre a de
dução em dobro, para fins de Imposto de Renda das
pessoas jurídicas, das despesas realizadas com Pro
gramas de Bolsas de Estudo para Estudantes Caren
tes.

- PL nº 1.934 de 16-5-1996. Dispõe sobre a
remessa de lucros ao exterior por empresas benefi
ciárias dos incentivos para o desenvolvimento regio
nal que especifica.

- PL nº 1.942 de 21-5-1996. Dispõe sobre a pro
ibição de divulgação de informações sobre apreen
são de drogas pelas emissoras de rádio e televisão e
empresas jornalísticas. .

- PL nº 1.966 de 28-5-1996. Acrescenta pará
grafo terceiro o artigo 23 da Lei nº 8.212, de 24 de ju
lho de 1991, que reduz encargos sociais em cinqüen
ta por cento para o trabalho avulso ou temporário de
natureza rural.

- PL nº 2.127 de 3-7-1996. Regula a atividade
de comércio praticada por camelôs.

- PL nº 2.357 de 11-9-1996. Dispõe sobre a re
ceita oriunda de couvert artístico.

- PL nº 2.697 de 8-1-1997. Dispõe sobre incenti
vo fiscal a empresa que empregue pessoas maiores
de 50 anos.

- PL nº 2.703 de 14-1-1997. Dispõe sobre a
abertura de créditos especiais e similares, por institui
ções financeiras, e dá outras providências.

- PL nº 2.875 de 19-3-1997. Disciplina a respon
sabilidade subsidiária do avalista no título de crédito e
dá outras providências.

- PL nº 3.360 de 3-7-1997. Dispõe sobre a vei
culação gratuita de campanhas educativas sobre o
efeito danoso do uso de drogas nas emissoras de rá
dio e televisão.

- PL nº 3.665 de 24-9-1997. Dispõe sobre prévia
solicitação do assinante de linha telefônica para utili
zação do serviço prestados mediante acesso pelo
prefixo 0900 e dá outras providências.

- PL nº 4.748 de 18-8-1998. Dispõe sobre a pro
fissão de despachante documentalista.

- PL nº 4.763 de 1º-9-1998. Altera o artigo sexto
da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, que dis
põe sobre o fundo de manutenção e desenvolvimento
do ensino fundamental e de valorização do magistério.

- PLP nº 71 de 22-11-1995. Dispõe sobre a
constituição de provisão para o pagamento da gratifi
cação natalina dos servidores públicos.

Sala de Sessões, 24 de março de 1999. - Depu
tado Antônio do Valle, PMDB - MG.
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TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nr! 1.966-A DE 1996

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 21 de maio de 1999, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 28 de maio de 1999.- Eloízo
Neves Guimarães, Se-cretário.

I - Relatório

O presente projeto, de autoria do nobre Depu
tado Antônio do Valle, acrescenta § 39 ao artigo 23 da
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, que reduz encar
gos sociais em 50% para o trabalho avulso ou tempo
rário de natureza rural.

Em sua justificativa o nobre autor destaca como
principal objetivo do presente projeto a redução da
carga tributária, com vistas a diminuir a crise de de
semprego existente.

É o relatório.

11 - Voto da Relatora

O projeto de lei, de autoria do Deputado Antônio
do Valle, pretende estatuir, para os empregos rurais
de caráter avulso ou temporário. a redução de 50%
das alíquotas devidas à seguridade, a cargo dos em
pregadores (contribuição das empresas). tanto as re
lacionadas à folha de salários como as incidentes so
bre o faturamento e o lucro. O projeto é apresentado
como uma saída, no campo legislativo, para a ques
tão do desemprego, inserindo-se entre as diversas
medidas que vêm sendo propostas para facilitar o in
gresso no mercado de trabalho.

Neste sentido a proposição junta-se à concep
ção bastante em voga, principalmente na esfera go
vernamental e empresarial, de que o desemprego no
Brasil é causado pelos salários diretos ou indiretos e
pelo custo da carga tributária envolvida. É a famosa
bandeira da flexibilização dos direitos, que vem cau
sando o desmonte gradual do sistema público de pro
teção social aos cidadãos, tanto do ponto de vista le
gai como da prestação de serviços propriamente dita.
Esses argumentos são facilmente contestáveis. Bas
ta ver as estatísticas comparativas que mostram ser o
salário pago no Brasil muito aquém dos valores pagos
no resto do mundo. Mesmo comparativamente aos

demais países do Mercosul, estamos na mais baixa
posição.

A redução do caixa da Previdência, já aviltado
por desvios. sonegações e isenções indevidas, não
pode ser ainda mais esvaziado pela lógica de que re
dução de encargos patronais possa aumentar a ofer
ta de empregos.

Pelos motivos acima expostos, o parecer é pela
rejeição do projeto.

É o voto.
Sala da Comissão, 11 de agosto de 1999. 

Jandira Feghali, Relatora.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Famrlia, em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, unanime
mente, o Projeto de Lei n!! 1.966-A, de 1996, nos ter
mos do parecer da Relatora, Deputada Jandira Feg
hali. O Deputado Jorge Alberto apresentou voto em
separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cleuber Carneiro - Presidente; Jorge Alberto e

Celso Giglio - Vice-Presidentes; Affonso Camargo,
Alceu Collares, Alcione Athayde, Almerinda de Car
valho, Angela Guadagnin, Antonio Joaquim Araújo,
Antonio Palocci, Arlindo Chinaglia, Armando Abílio,
Arnaldo Faria de Sá, Carlos Mosconi, Confúcio Mou
ra, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias, Dr. Rosinha, Edu
ardo Barbosa, Eduardo Jorge. Eduardo Seabra, Euler
Morais, IIdefonço Cordeiro, Jandira Feghali, João
Fassarella, Jorge Costa, José Carlos Coutinho, José
Unhares, Lavoisier Maia. Lídia Quinan, Lúcia Vânia,
Marcondes Gadelha, Nilton Baiano, Rafael Guerra,
Raimundo Gomes de Matos, Rita Camata, Saraiva
Felipe. Serafim Venzon, Sérgio Carvalho, Ursicino
Queiroz e Vicente Caropreso.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Cleuber Carneiro, Presidente.

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO JORGE
ALBERTO

Solicitei vistas ao parecer apresentado pela
nobre Deputada Jandira para melhor situar-me
quanto à proposta apresentada pelo Deputado
Antônio do Valle, que reduz encargos sociais em
50% para o trabalho avulso ou temporário de natu
reza rural.

Informações colhidas junto ao Ministério da
Previdência e Assistência Social. para melhor forma
ção de juízo, conduzem-me ao seguinte esclareci
mento:
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1 - As empresas que atuam na área rural, exce
to as agroindústrias, contribuem para a previdência
social, desde agosto de 1994, não em conformidade
com as disposições do art. 22 da Lei nº 8.212, de
1991, mas pelo disposto no artigo 25 da Lei nº 8.870,
de 15 de abril de 1994;

2 - A contribuição do produtor rural pessoa físi
ca que-contrata empregados está disposta no art. 25
da Lei nº 8.212, de 1991, e não no art. 22 da referida
lei, como mencionado no projeto em análise;

3 - Os benefícios rurais concedidos pela previ
dência social são altamente subsidiados pelo Governo.
As contribuições oriundas na área rural correspondem
somente a 9,19% do total das despesas com beneff
cios previdenciários e assistenciais;

4 - O projeto de lei não oferece fonte alternati
va para o custeio que estaria sendo reduzido em
50%.

Todos nós conhecemos as dificuldades do
campo, o risco da migração da população rural
para o meio urbano, porém a redução dos encar
gos sociais não garante a fixação do homem no
campo, tampouco amplia o número de empregos.
O benefício é todo do empregador e a previdência
social não pode prescindir das contribuições que
custeiam as despesas com pagamento de benetr
cios por ela concedidos.

Em face do exposto, acompanho o voto da no
bre Relatora e apresento meu voto contrário ao PL nº
1.966/96.

Sala das Comissões, . - Deputado Jorge
Alberto.

*PROJETO DE LEI N2 2.570-B, DE 1996
(Do Sr. Serafim Venzon)

Determina em 50 (cinqüenta) quilo
gramas o peso máximo que um empre
gado do sexo masculino pode remover
individualmente; tendo pareceres: da
Comissão de Seguridade Social e Famí
lia, pela aprovação (Relatora: Deputada
Alcione Athayde); e da Comissão de

. Trabalho, de Administração e Serviço
Público, pela aprovação, com emenda
(Relator: Deputado José Múcio Montei
ro).

(Às Comissões de Seguridade Soci
al e Família; de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público; de Constituição de

Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24,11)

"'Projeto inicial publicado no DCD de 14-1-97

SUMÁRIO

PARECER DA COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

- termo de recebimento de emendas (1997)
- termo de recebimento de emendas (1999)
- parecer da relatora
- parecer da Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- emenda oferecida pelo relator
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nl! 2.570, DE 1996

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões, de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 21 de março de 1997, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 2 de abril 1997. - Miriam
Maria Bragança Santos, Secretária.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 2.570, DE 1996

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimen-
to

Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 27 de maio de
1999, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não fo
ram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 8 de junho de 1999. - Eloízio
Neves Guimarães, Secretário.
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

I - Relatório

O projeto de lei sob exame, de autoria do ilustre
Deputado Serafim Venzon altera a redação do art.
19B do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
Consolidação das Leis do Trabalho, para limitar em 50
(cinqüenta) quilogramas o peso máximo que um em
pregado pode remover individualmente.

Não foram recebidas emendas.
É o relatório.

11 - Voto da Relatora

Conforme o art. 32, inciso XII, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, a esta Comissão
de Seguridade Social e Família compete examinar o
projeto de lei apenas quanto ao alcance da proposi
ção em relação à mulher e ao menor de idade, caben
do à Comissão de Trabalho, Administração e Serviço
Público apreciar a questão sobre a redução do peso
máximo suportado pelo trabalhador adulto (Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados, art. 32, inciso
XIII, alínea c).

Ora, considerando que o projeto de lei sob exa
me explicita que ficam ressalvados os dispositivos es
peciais referentes ao trabalho do menor, temos que
não afeta a legislação que protege o trabalho da mu
lher e do menor.

Isto posto, nos termos das razões acima expen
didas, e nos estritos limites de competência desta Co
missão de Seguridade Social e Famflia, votamos pela
aprovação do Projeto de Lei nº 2.570, de 1996.

Sala da Comissão, 15 de junho de 1999. - Depu
tada Alcione Athayde, Relatora.

m- Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unani
memente, o Projeto de Lei nº2.570, de 1996, nos ter
mos do parecer da Relatora, Deputada Alcione
Athayde.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Alceu Collares, Presidente; Laura Carneiro e

Eduardo Barbosa, Vice-Presidentes; Airton Roveda,
Alcione Athayde, Almerinda de Carvalho, Angela Gua
dagnin, Antonio Palocci, Arnaldo Faria de Sá, Darcísio
Perondi, Dr. Benedito Dias, Dr. Rosinha, Eduardo Jor
ge, Euler Morais, Ivan Paixão, Jandira Feghali, Jorge
Alberto, Jorge Costa, José Unhares, Udia Quinan,
Magno Malta, Marcos de Jesus, Nilton Baiano, Pastor
Amarildo, Rafael Guerra, Renildo Leal, Rita Camata,

Saraiva Felipe, Sérgio Carvalho, Teté Bezerra eVicen
te Caropreso - Titulares; e Agnelo Queiroz, Almeida
de Jesus, Antônio Joaquim Araújo, Celso Giglio, Cle
uber Carneiro, Costa Ferreira, Jovair Arantes, Laire
Rosado, Saulo Pedrosa e Waldemir Moka - Suplen
tes.

Sala das Comissões, 23 de junho de 1999. 
Deputado Alceu Collares, Presidente.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!! 2.570-A, DE 1996

Nos termos do art. 24, § 1º e do art. 119, caput,
I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o
Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação
na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para
apresentação de emendas, a partir de 10-8-99, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebi
das emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 17 de agosto de 1999. - Su
eli de Souza, Secretária substituta.

I - Relatório

A iniciativa em epígrafe tem por escopo alterar a
redação do art. 19B da Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para reduzir de 60 (sessenta) para 50
(cinqüenta) quilogramas o peso máximo que um em
pregado pode remover individualmente, ressalvadas
as disposições especiais relativas ao trabalho do me
nor.

A matéria já conta com parecer favorável, da la
vra da ilustre Deputada Alcione Athayde, no âmbito
da Comissão de Seguridade Social e Família.

Esgotado o prazo regimental, não foram recebi
das emendas ao projeto.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Desde logo, convém destacar do projeto em
tela, entre outros, os seus fundamentos jurídicos eso
ciais.

De fato, como bem elucida, em sua justificação,
o nobre autor da proposição, Deputado Serafim Ven
zon, a redução de peso pleiteada é questão de pre
servação da saúde do trabalhador.

Mais adiante, afirma que "traz sérios problemas
'de coluna em decorrência do excesso de peso que la-
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vanta diariamente", por exemplo, para o estivador, a
carga e descarga de mercadorias nos portos brasilei
ros.

Acertadamente, destaca que a maioria dos tra
balhadores braçais brasileiros tem peso médio entre
50 (cinqüenta) e 60 (sessenta) quilos, ''tornando ab
solutamente impossível para alguns trabalhadores o
levantamento de volumes às vezes superiores ao seu
próprio peso".

Por fim, conclui que "há pessoas que sofrem, in
clusive, atrofiamento e contusões sérias de membros
devido ao excesso de peso que carregam no trabalho".

Concordamos com todos os argumentos arrola
dos pelo Deputado Serafim Venzon.

Apenas temos um reparo a fazer, já que, ao
propor nova redação ao art. 198 da CLT, o nobre au
tor revogou o seu parágrafo único, o que merece ser
revisto.

O conteúdo do vigente parágrafo único do art.
198 da CLT excepciona da proibição contida no caput
a "remoção de material feita por impulsão ou tração
de vagonetes sobre trilhos, carros de mão ou quais
quer outros aparelhos mecânicos".

A utilização desses equipamentos, de certa for
ma, reduz consideravelmente o esforço despendido
pelo trabalhador na movimentação de cargas.

Ademais, o"dispositivo sob discussão ainda facul
ta ao Ministério do Trabalho e Emprego a possibilidade
de '1ixar limites diversos, que evitem sejam exigidos do
empregado serviços superiores às suas forças".

Afastar o parágrafo único do art. 198 da CLT se
ria, máxime nos tempos de hoje - tempos de desem
prego - uma restrição a mais em termos de mercado
de trabalho.

Entendemos por bem dar nova redação ao pro
jeto sob comento para alterar tão-somente o caput do
art. 198 da CLT, preservando o inteiro teor de seu pa
rágrafo único.

No plano internacional, há diversos países que
já adotam o limite de peso inferior ao hoje contempla
do pela CLT, conforme dados internacionais, basea
dos em estudo elaborado pela Organização Internaci
onal do Trabalho - OIT, em sua série "Seguridad, Higi
ene y Medicina dei Trabajo", caderno n2 59.

Dentre esses países estão Checoslováquia, Fili
pinas, Alemanha, Colômbia, Honduras, Hungria e Po
lônia.

Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto
de Lei n2 2.570-A, de 1996, com a emenda em anexo.

Sala da Comissão, 19 de abril de 2000. - Depu
tado José Múcio Monteiro, Relator.

•EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art. 1º do projeto a seguinte redação:

"Art. 1º O caput do art. 198 da Conso
lidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, passa a vigorar com a seguinte reda
ção:

'Art. 198. É de 50 (cinqüenta) quilogra
mas o peso máximo que um empregado
pode remover individualmente, ressalvadas
as disposições especiais relativas ao traba
lho do menor e da mulher. (NR)

Parágrafo único "

Sala da Comissão, 19 de abril de 2000. - Depu
tado José Múcio Monteiro, Relator.

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou, unanimemente, com emenda, o
Projeto de Lei nº 2.570-A, de 1996, nos termos do
parecer do Relator, Deputado José Múcio Montei
ro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jovair Arantes, Presidente; Nilton Capixaba e

Medeiros, Vice-Presidentes; Avenzoar Arruda, Babá,
Eduardo Campos, Fátima Pelaes, Jair Meneguelli,
José Carlos Vieira, José Múcio Monteiro, Laíre Rosa
do, Luciano Castro, Marcus Vicente, Paulo Paim, Pau
lo Rocha, Pedro Celso, Pedro Corrêa, Ricardo Barros,
Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin e Vivaldo Barbo
sa, titulares; Almerinda de Carvalho, Edinho Bez, Ge
ovan Freitas, Hugo Biehl, João Tota, José Militão e Jú
lio Delgado, suplentes.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Jovair Arantes, Presidente.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

Dê-se ao art. 1ºdo projeto a seguinte redação:

"Art. 1º O caput do art. 198 da Conso
lidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, passa a vigorar com a seguinte reda
ção:

'Art. 19B. É de 50 (cinqüenta) quilogra
mas o peso máximo que um empregado
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pode remover individualmente, ressalvadas
as disposições especiais relativas ao traba
lho do menor e da mulher. (NR)

Parágrafo único : .

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Jovair Arantes, Presidente.

*PROJETO DE LEI N2 2.85S-A, DE 1997
(Do Sr. Confúcio Moura)

Dispõe sobre a utilização de técni
cas de reprodução humana assistida e
dá outras providências; tendo parecer da
Comissão de Seguridade Social e Famí
lia, pela aprovação, com emenda, com
complementação de voto. O Deputado
Sérgio Carvalho apresentou voto em se
parado (Relator: Deputado Jorge Costa).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de Re
dação (art. 54) - art. 24, 11)

·Projeto inicial publicado no OCO de 14-3-97

PARECER DA COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMfuA

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas - 1997
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do relator
- complementação de voto
- emenda oferecida pelo relator
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão
- voto em separado

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfuA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!! 2.855, DE 1997

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões, de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 28 de abril de 1997, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 9 de maio 1997. - Miriam
Maria Bragança Santos, Secretária.

REQUERIMENTO NR ,DE 1999
(Do Deputado Confúcio Moura)

Requer o desarquivamento do Pro
jeto de Lei n!! 2.855, de 1997

Ao Exmº Sr.
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Exmo. Sr. Presidente,
Nos termos do parágrafo único, do artigo 105,

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, so
licito a V. Exa. o desarquivamento do Projeto de Lei n!!
2.855/97, de minha autoria, que dispõe sobre a utili
zação de técnicas de reprodução humana assistida e
dá outras providências.

Atenciosamente, - Confúcio Moura.

Defiro, nos termos do art. 105, pará
grafo único, do RICO, o desarquivamento do
PL nº 2.855/97. Publique-se.

Em 10-2-99. - Michel Temer, Presi
dente.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!!2.855, DE 1997

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 15 de março de 1999, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 23 de março de 1999. - Eloí
zio Neves Guimarães, Secretário.

I - Relatório:

O Projeto de Lei nº 2.855, de 1997, de autoria do
Deputado Confúcio Moura, dispõe sobre a utilização
de técnicas de Reprodução Humana Assistida e dá
outras providências.

O referido projeto regulamenta as técnicas e as
condutas éticas sobre a Reprodução Humana Assisti
da (RHA), que podem ser das seguintes maneiras: fe
cundação in vitro (FIV), inseminação artificial (IA),
transferência de pré-embriões (TE), transferência in
tratubária de gametas (TIG) entre outros, observados
os princípios da eficiência e da beneficência.
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Neste tipo de reprodução o médico deve acom
panhar o processo de procriação, quando outras téc
nicas terapêuticas não tenham sido eficazes, no que
diz respeito a esterilidade ou infertilidade humana,
podendo efetuá·la apenas se houver possibilidade
concreta de êxito e que a mesma não incorra em risco
grave para a saúde da mulher ou para a possível des
cendência.

O casal ou à paciente deve ser informado sobre
a técnica de RHA proposta e de todos os fatores, ris
cos e os resultados estatísticos obtidos no próprio
serviço para que possa assinar documento formal de
consentimento, em formulário especial, podendo de
sistir até o momento anterior à realização da técnica
de RHA.

O projeto em tela proibe a utilização das técni
cas de RHA com a finalidade de: clonagem, seleção
do sexo ou de qualquer outra característica biológica
e eugenia. Fica vedada, ainda, a fecundação de oóci
tos para qualquer outra finalidade que não seja a pro
criação humana.

Com relação a doação de gametas ou
pré-embriões a mesma só ocorrerá mediante um con
trato gratuito, escrito, formal e de caráter sigiloso as
segurando ao doador a preservação de sua identida
de, mantendo seus dados clínicos e de suas caracte
rísticas fenotípicas devidamente arquivados.

Para a futu ra mãe que apresentar defeito congê
nito ou adquirido que a impossibilite de desenvolver
uma gestação segura é permitida a gestação de
substituição, ou doação temporária de útero, sem que
a mesma seja usada com o objetivo comercial ou lu
crativo. Porém, para que possa utilizar da doação
temporária do útero é indispensável a autorização do
Conselho Nacional de Reprodução Humana Assisti
da, salvo se a doadora for parente até o 4º grau.

Prevê, ainda, a conservação dos gametas e
pré-embriões que não forem utilizados em bancos au
torizados, por até cinco anos, sendo do casal a res
ponsabilidade de manifestar, por escrito, o destino
destes em caso de morte de um dos pais ou de sepa
ração.

Não foram apresentadas emendas.
É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considero perfeitamente admissível o Projeto
de Lei nº2.855, de 1997, do Deputado Confúcio Mou
ra, sobre sua preocupação de regulamentar a maté
ria, pois sabemos que a biotecnolc ~ia, com suas con
quistas aplicadas à biomedicina, tem transformado

fatos impossíveis até bem pouco tempo em fatos pos
síveis, contribuindo para a felicidade de casais.

Entretanto, tem possibilitado também a reprodu
ção de seres clonados e outras aberrações consegui
das atrav~s da manipulação do código genético do
ser humano.

Considero o assunto polêmico quanto a seus re
sultados. Porém, não de grande complexidade quanto
às técnicas de realizá-lo, hoje ao alcance dos geneti
cistas do mundo inteiro.

A Reprodução Humana Assistida já é realizada .
há décadas em todo o mundo, por meio da inserção
do sêmen do marido no útero, na vagina ou nas trom
pas de falópio da mulher. Hoje, técnica mais especiali
zada, que injeta o espermatozóide no óvulo, diminui
muito a necessidade da Reprodução Humana Assisti
da com sêmen do doador, pois sabemos que a causa
da esterilidade masculina é a falta de vitalidade do es
permatozóide ejaculado por via normal. Neste caso, o
espermatozóide é coletado diretamente do testículo
através de punção, ou retira-se parte do tecido onde
este é gerado, colocando-o em cultura até completar
a sua maturidade.

Acreditamos que a biotecnologia aplicada a ani
mais e vegetais traga menos problemas à humanida
de do que quando aplicada em seres humanos, na
Reprodução Humana Assistida por intermédio de sê
men e óvulo de doadores - no caso de inseminação
simples, com óvulos e espermatozóides, naturalmen
te, não há perigo algum para a humanidade. No caso
de haver doadores, há necessidade de controle mais
rigoroso, com a finalidade de impedir o surgimento de
monstruosidades fetais e aberrações éticas e sociais,
capazes de trazer constrangimento à convivência,
principalmente quanto ao destino dos filhos resultan
tes dessas técnicas já tão disseminadas em nosso
País e em países da Europa e dos Estados Unidos.

Não podemos, portanto, deixar de considerar
que os seres resultantes dessas técnicas são indiví
duos pensantes como nós, cuja espiritualidade deve
ser respeitada nos seus aspectos de plenitude ética,
social e moral.

Relata o autor do projeto, nobre Deputado Con
fúcio Moura, para justificar a necessidade de regula
mentação da Reprodução Humana Assistida:

'Se a complexidade de possibilidades
originadas pelo método já conhecido de Re
produção Humana Assistida tem a exigir
uma profunda reflexão de disciplinamento,
agora, com a concreta possibilidade de se
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clonar O homem, essa questão se torna ina
diável.

A ciência avança a passos largos, e as
normas jurídicas estão sempre atrasadas.
Em um tema como este, em que sérias con
vicções conservadoras, com certeza exis
tentes, poderão inviabilizar a prática da
mesma, devemos disciplinar sempre restrin
gindo o que romper o eticamente aceitável
por nossa sociedade, ao mesmo tempo em
que possibilitamos os avanços do campo da
Reprodução Humana Assistida.

Pouco se sabia sobre essas técnicas,
hoje utilizadas no mundo todo. As questões
éticas aqui falam forte e necessitam de regu
lamentação; caso contrário, por omissão ou
indiferença do Governo ou dos legisladores,
passará também a vigorar a lei do neolibera
Iismo biológico." Palavras do autor do projeto.

Não podemos cair jamais na extremada posição
de tudo permitir em nome da liberdade e da iniciativa
no campo científico. Diz a igreja católica, por meio de
seus defensores: "Nem tudo que é possível cientifica
mente realizar nesse campo deve ser permitido".

Os avanços na biologia reprodutiva, que possi
bilitam produzir pré-embriões, embriões de proveta.
111 vitra, estão, sem dúvida, entre as mais importantes
descobertas dos últimos 25 anos. Para muitos casais
que eram considerados estéreis, o surgimento destas
novas técnicas aliviou suas infertilidades, oferecen
do-lhes novas oportunidades para terem um filho.

Entretanto, após o entusiasmo inicial, em muitas
sociedades européias percebeu-se também que, jun
to com os grandes avanços, limitações deveriam ser
estabelecidas, principalmente no que diz respeito à
Reprodução Humana Assistida com sêmen e óvulos
de doadores humanos.

Em torno das descobertas, o debate público tem
acontecido em muitos países europeus. E o momento
de nós, aqui no Brasil, sem demora, iniciarmos esses
debates no que diz respeito à regulamentação sobre
direito de tratamento, custo, recursos disponíveis,
quem deve controlar a qualidade da prática e, quanto
ao mérito, estabelecermos normas sobre a doação do
material genético que é objeto do projeto em tela.

Sentimos que as técnicas de Reprodução Hu
mana Assistida estão perfeitamente ao alcance de ci
entistas brasileiros, que a todo momento estão reali
zando esses avanços sem qualquer controle. Por isso
mesmo, devem ser regulamentadas pari passu aos

debates aqui propostos, para que não aconteça o que
já é do conhecimento de todos, desde 1992, quando
surgiram as primeiras normas de Reprodução Huma
na Assistida, elaboradas pelo Conselho Federal de
Medicina. Até então, não existiam limitações nas nu
merosas clínicas que realizavam a fertilização in vi·
tro, nem nos bancos de sêmen, onde poderiam estar
sendo feitas experiências com embriões humanos.
Até mesmo com relação à clonagem, já existem os
equipamentos necessários, e pode-se dominar a téc
nica facilmente, segundo geneticistas.

Mas ainda sem se chegar à clonagem, existe
um grande problema resultante da fertilização in vi·
tro: são as sobras de embriéiesrcujo destino cabe aos
pais decidir. Isso porque, para que se consiga êxito na
reprodução assistida, o que significa chances mensa
is de gravidez que representam 25% a 30% - média
equivalente ao que acontece naturalmente -, reali
za-se a fecundação de vários óvulos e transfere-se
para o útero quatro ou cinco embriões, para que pelo
menos um ser se desenvolva.

A preocupação que se vem instalando em toda
a humanidade foi iniciada na década de 40, com pes
quisas genéticas com animais e, em 1952, foi conse
guida a produção, em laboratório, do primeiro'ser ge
neticamente igual a outro: o clone de uma rã (revista
Dignitas).

As experiências continuaram e o sucesso foi
igual com coelhos, ratos, ovelhas e vacas, sempre
com o objetivo de maiores lucros comerciais. Tudo
isso parecia normal, até que dois pesquisadores nor
te-americanos, Geri Hal! e Rob.ert Stillman, da Univer
sidade de George Washington; .anunciaram, em
1993, o desenvolvimento em laboratório dos primei
ros clones de embrião humano, ou seja, embriões de
gêmeos idênticos que, teoricamente, poderiam ser
transferidos para o útero e nascer.

Mesmo explicando como e porque realizaram a
experiência, e que a única finalidade seria a de possi
bilitar a casais inférteis maiores chances de terem um
filho através de Reprodução Humana Assistida (repro
dução in vitro) ou, no máximo evitar o nascimento de
crianças com doenças genéticas ou hereditárias, eles
não conseguiram amenizar o impacto do seu feito.

A notícia repercutiu como uma bomba, tanto
junto a comunidade cientrfica como nos vários seto
res da sociedade. Imediatamente associou- se a clo
nagem de embriões humanos ao desenvolvimento de
seres perfeitos, ao nascimento de crianças que tives
sem como finalidade a doação de seus órgãos ou às
várias vantagens que um casal teria em manter con·
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gelado um embrião idêntico a seu filho, para fazê-lo
nascer em caso de morte do primeiro.

Enfim, termino com as palavras do autor: "Este
projeto procura, pois, contribuir para o equaciona
mento adequado das múltiplas questões que surgem
a cada dia com o uso dessas novas técnicas. Não se
teve a pretensão de disciplinar todas as possibilida
des futuras, ficando assim abertos alguns tópicos jus
tamente com o objetivo de não amarrar ou invalidar
novos procedimentos em estudo".

Diante do exposto e pela extrema relevância da
matéria, concluímos pela aprovação do presente Projeto
de Lei nº2.855, de 1997, do Deputado Confúcio Moura.

Sala da Comissão, 14 de dezembro de 1999. 
Deputado Jorge Costa, Relator.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Em face a discussão havida na Reunião Ordiná
ria da Comissão de Seguridade Social e Família, rea
lizada hoje, acato a sugestão proposta pelo plenário,
durante a discussão da matéria, apresentando uma
emenda substitutiva ao artigo 13 do projeto.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Jorge Costa, Relator.

EMENDA SUBSTITUTIVA

Substitua-se no art. 13 do projeto a expressão
.....mais de 2 filhos, num mesmo Estado,..:' pela expres
são .....mais de 1 filho numa Unidade da Federação...".

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Jorge Costa, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Famflia, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei nº 2.855/97, com emenda,
nos termos do parecer do Relator, Deputado Jorge
Costa, com complementação de voto. O Deputado
Sérgio Carvalho apresentou voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cleuber Carneiro - Presidente; Jorge Alberto e

Celso Giglio - Vice-Presidentes; Affonso Camargo,
Alceu Collares, Alcione Athayde, Almerinda de Car
valho, Angela Guadagnin, Antônio Joaquim Araújo,
Antonio Palocci, Arlindo Chinaglia, Armando Abílio,
Arnaldo Faria de Sá, Carlos Mosconi, Confúcio Mou
ra, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias, Dr. Rosinha, Edu
ardo Barbosa, Eduardo Jorge, Eduardo Seabra, Euler
Morais, IIdefonço Cordeiro, Jandira Feghali, João
Fassarella, Jorge Costa, José Carlos Coutinho, José
Unhares, Lavoisier Maia, Lfdia Quinan, Lúcia Vânia,

Marcondes Gadelha, Nilton Baiano, Rafael Guerra,
Raimundo Gomes de Matos, Rita Camata, Saraiva
Felipe, Serafim Venzon, Sérgio Carvalho, Ursicino
Queiroz e Vicente Caropreso.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Cleuber Carneiro, Presidente.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

Substitua-se no art. 13 do projeto a expressão
.....mais de 2 filhos, num mesmo Estado,..:' pela ex
pressão .....mais de 1 filho numa Unidade da Federa
ção..:'.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Cleuber Carneiro, Presidente.

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO SÉRGIO
CARVALHO

O Projeto de Lei em epígrafe, tramitando na
Casa há cerca de 3 anos, trata de matéria de grande
importância e extremamente delicada, sob diversos
aspectos.

Com efeito, se os avanços ocorridos no campo
das chamadas tecnobiociências nos últimos 20 ou 30
anos tornaram possíveis a superação de problemas
reprodutivos que infelicitam as vidas de muitos casais,
é forçoso reconhecer, por outro lado, que as técnicas
de Reprodução Assistida trazem numerosas questões
e dúvidas nos campos jurídico, psicológico e ético.

Assim, deve-se ressaltar a oportunidade da dis
cussão do tema e a sensibilidade do ilustre Autor da
proposição, Deputado Confúcio Moura. Do mesmo
modo, gostaríamos de enaltecer o trabalho realizado
pelo eminente Relator, Deputado Jorge Costa. Com
grande competência e demonstrando conhecimentos
técnicos profundos sobre a matéria S. Ex' proferiu
voto minucioso e propôs Substitutivo que indubitavel
mente enriquece a proposição original.

Ocorre, entretanto, que um ponto constante do
Projeto chamou-nos a atenção, e, em decorrência
disso, solicitamos vistas para melhor ajuizarmos nos
sa impressão original.

O aludido ponto refere-se ao caput do art. 13 do
Substitutivo, que faculta ao serviço que emprega téc
nica de Reprodução Assistida a utilização de material
de um mesmo doador para até duas inseminações,
em um mesmo Estado - ou Unidade da Federação.
Tal cuidado écompreensível tendo em vista a possibi
lidade de futuros casamentos entre irmãos, ou meio
irmãos, caso se admitisse a utilização do material
dentro de uma mesma região geográfica.
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Entendemos que esse cuidado deva ser maior,
pois a possibilidade de que surjam relações incestuo
sas, embora pequena, ainda é considerável se enten
dermos que o texto faculta a utilização do mesmo ma
terial numa mesma cidade. Assim, para que se evitem
situações futuras traumáticas, propomos que a ad
missão seja de apenas e tão-somente 1 nascimento
por doador por Estado.

Desse modo, sugerimos a Emenda anexa ao
Projeto de Lei n'2.855, de 1997.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Sérgio Carvalho,
EMENDA RESULTANTE DE PEDIDO DE VISTAS

PELO DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO
Substitua-se no art. 13 do projeto a expressão

"...mais de 2 filhos, num mesmo Estado,..." pela expres
são .....mais de 1 filho numa Unidade da Federação...".

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Sérgio Carvalho.

*PROJETO DE LEI N!! 3.584-B, DE 1997
(Do Sr. Aroldo Cedraz)

Dispõe sobre a suspensão do paga
mento dos débitos das Prefeituras Muni
cipais junto ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS, e ao Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, no
caso de municípios atingidos por seca ou
enchente; tendo pareceres: da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, pela rejeição (relator: Deputado
Paulo Rocha); e da Comissão de Seguri
dade Social e Família, pela rejeição (rela
tor: Deputado José Carlos Coutinho),

(Às Corrlissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; de Seguridade
Social e Família; e de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54) - art. 24, 11)

.. Projeto inicial publicado no DCD de 10-9197

SUMÁRIO
PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO,DE

ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PUBLICO
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

- termo de recebimento de emendas - 1998
- termo de recebimento de emendas - 1999

- parecer do relator

- parecer da Comissão

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

50!! LEGISLATURA - 3!! SESSÃO LEGISLATIVA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N!! 3.584 DE 1997

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente de
terminou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões - de prazo para apresentação de emendas,
a partir de 13-10-97, por cinco sessões. Esgotado o pra
zo, não foram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 21 de outubro de 1997. - Ta
lita Veda de Almeida, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

I - Relatório

O projeto de lei acima caracterizado concede
aos municípios em situação de comprovada calami
dade pública, decorrente de seca ou enchente, a pos
sibilidade de requererem a suspensão, por seis me
ses, prorrogáveis por mais três, "do pagamento de
suas dívidas junto ao INSS e ao FGTS, decorrentes
de atraso no recolhimento das respectivas contribui
ções, que tenham sido objeto de parcelamento".

Nos termos do projeto, os pagamentos suspen
sos serão efetivados, de forma escalonada, no prazo
de doze meses, sem juros, multas ou correção mone
tária. Os critérios e condições para ser aprovada a sus
pensão do pagamento das dívidas junto ao FGTS e ao
INSS serão definidos, no prazo de 60 dias, respectiva
mente pelo Conselho Curador do FGTS e pelo Conse
lho Nacional de Seguridade Social. O requerimento de
suspensão somente poderá ser feito nos primeiros três
anos de mandato do prefeito. As prefeituras que deixa
rem de realizar os pagamentos escalonados ficarão
impedidas de receber recursos do Governo Federal,
exceto quando se tratar de transferências relativas à
manutenção e reparação de creches, escolas e hospi
tais, bem assim de repasses da Comunidade Solidária
e do Programa Vale-Cidadania/Bolsa Escola.

Ao justificar sua proposição, diz o nobre Deputado
Aroldo Cedraz que, em momentos de calamidade públi
ca, os municípios não conseguem honrar o pagamento

.de suas dívidas antigas. Destarte, é importante assegu-
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rar-Ihes, como pretende o projeto, a possibilidade de te
rem suspensos e escalonados tais pagamentos.

Não foram apresentadas emendas.
É o relatório.

11 - Voto do Relator

A Constituição Federal estabelece, em seu art.
21, inciso XVIII, competir à União "planejar e promo
ver a defesa permanente contra as calamidades pú
blicas, especialmente as secas e as inundações".

A legislação ordinária já prevê, na eventualida
de dessas situações, providências nos âmbitos fede
ral, estadual e municipal, com a disposição de recur
sos da União aos municípios, cabendo ainda a estes
manter, em seus orçamentos, previsão de recursos
próprios a serem utilizados em tais circunstâncias.

Assim, não vemos razão alguma para que se
autorize aos Municípios seja postergado, ainda mais
sem juros nem correção, como o pretende a proposi
ção sob análise, o recolhimento de contribuições ao
FGTS que já foram objeto de negociação anterior por
atraso de pagamento. Trata-se, ademais, de um Fun
do que é patrimônio do trabalhador e cujos recursos,
nos termos da lei, devem ser aplicados em habitação,
saneamento básico e infra-estrutura urbana.

Referimo-nos, neste passo, apenas às contribu
ições para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
porque as relativas ao INSS são de competência da
Comissão de Seguridade Social e Família, à qual este
projeto será encaminhado após concluída sua trami
tação aqui.

Nosso voto, no mérito, é portanto pela rejeição
do Projeto de Lei nº3.584, de 1997.

Sala da Comissão, de de 1998. - Deputado
Paulo Rocha, Relator.

111 - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público, em reunião ordinária realizada hoje, Rejei
tou, unanimemente, o Projeto de Lei nº 3.584197, nos
termos do parecer do Relator, Deputado Paulo Rocha.

Estiveram presentes os senhores Deputados Pe
dro Henry, Presidente; Jaime Martins e Jair Meneguel
li, Vice-Presidentes; Paulo Rocha, Benedito Domingos,
Chico Vigilante, Noel de Oliveira, Osvaldo Biolchi, Mil
ton Mendes, José Carlos Vieira, Expedito Júnior, Men
donça Filho, Marcus Vicente, Pinheiro Landim, José
Pimentel, Wilson Braga, Maurício Requião, Luciano
Castro, Agnelo Queiroz e Benedito Guimarães.

Sala da Comissão, 6 de maio de 1998. - Depu
tado Pedro Henry, Presidente.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfuA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
•

PROJETO DE LEI N2 3.584-A DE 1997

Nos termos do art. 119, caput, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 26 de maio de 1998, por cinco
sessões. Esgotado o prazo -não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 3 de junho de 1998.- Eloízio
Neves Guimarães, Secretário.

Defiro, nos termos art. 105, parágrafo úni
co, do RICD, o desarquivamento das seguintes
proposições: PL n!!s 814191, 964191 , 11/95,
2.167/96,3.584/97 e 3.790/97. Publique-se.

OF/GAB - 312 - 279-99

Brasília, 11-2-99

Excelentíssimo Senhor
Presidente Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 105, parágrafo único, do

regimento interno da Câmara dos Deputados, solicito
a Vossa Excelência o desarquivamento dos seguintes
projetos de lei de minha autoria, que foram arquiva
dos devido ao fim da legislatura passada:

Projeto de Lei de n2 814/91, que "Institui o Pro
grama de Reabilitação de Perímetros Irrigados no
Nordeste e dá outras providências".

Projeto de Lei de n2 964/91, que "Estabelece
Critérios para Aplicação de Recursos Federais Desti
nados à Eletrificação Rural em Apoio a Projetos de
Irrigação no Nordeste".

Projeto de Lei n2 11/95, que "Altera dispositivos
da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, que dispõe
sobre a lei orgânica do Tribunal de Contas da União".

Projeto de Lei nº 2.167/96, que "Dispõe sobre a
polftica de garantia de preços mínimos para o sisal".

Projeto de Lei n2 3.584/97, que "Dispõe sobre a
suspensão do pagamento dos débitos das Prefeituras
Municipais junto ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, e ao Instituto Nacional de Seguro
Social- INSS, no caso de municípios atingidos por
seca ou enchente".



Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 18 25455

Projeto de Lei n!l 3.790/97, que "Altera as Leis
nºs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991,
para que seja considerado como Segurado especial
da Previdência Social o trabalhador rural que exerça
sua atividade em regime de economia familiar, ainda
que com a utilização de equipamentos agrícolas".

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
os meus protestos de apreço e consideração.

Aroldo Cedraz, Deputado Federal.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Ne 3.584-A/97

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 15 de março de 1999, por cinco
sessões. Esgotado o prazo não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 23 de março de 1999. 
Eloízio Neves Guimarães, Secretário.

I - Relatório

O Projeto de Lei nº3.584, de 1997, de autoria
do nobre Deputado Aroldo Cedraz, determina que
os municípios atingidos por seca ou enchente e
cuja situação seja comprovadamente considerada
de calamidade pública possam requerer a suspen
são do pagamento de suas dívidas junto ao INSS e
ao FGTS por um período de seis meses, prorrogá
veis por mais três meses. Sobre a dívida decorrente
da suspensão do pagamento ao INSS e ao FGTS
não incidirão juros, multas e correção monetária, e
estes municípios contarão com um prazo de um ano
para saldá-Ia, sendo que a cada mês pagarão entre
5% e 10% do montante devido. Na hipótese do não
cumprimento deste acordo de parcelamento, as
Prefeituras Municipais ficarão impedidas de rece
ber recursos do Governo Federal, exceto no tocante
a programas relativos a escolas e hospitais e repas
ses do Comunidade Solidária.

De ressaltar, ainda, que caberão ao Conselho
Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Servi
ço e ao Conselho Nacional de Seguridade Social
estabelecer os critérios de suspensão de paga
mento das dívidas junto, respectivamente, ao
FGTS e ao INSS.

Argumenta o Autor da Proposição que nos mo
mentos de calamidade pública não há como honrar
o pagamento de dívidas antigas do município, haja
vista a queda na arrecadação e a necessidade de
se aumentar os gastos para atender a população
desassistida. Assim sendo, a suspensão do paga
mento das dívidas para com o INSS e o FGTS por
um período predeterminado facilitaria a situação
das Prefeituras que passam por essas calamida
des.

O Projeto de Lei nº 3.584, de 1997, foi distribu
ído às Comissões de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, de Seguridade Social e Família, e
de Constituição e Justiça e de Redação.

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público rejeitou unanimemente a Proposi
ção ora em análise, com base no Parecer do ilustre
Deputado Paulo Rocha.

Finalmente, cabe acrescentar que, decorrido o
prazo regimental, não foram apresentadas emendas
ao Projeto de Lei nº 3.584' de 1997, no âmbito da
Comissão de Seguridade Social e Família.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

No tocante à suspensão do pagamento das dívi
das junto ao FGTS, entendemos que não cabe a esta
Comissão se pronunciar a respeito desta matéria,
uma vez que não está englobada no campo temático
desta Comissão, definido no art. 32, inciso XII, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, art. 32,
inciso XII. A matéria, inclusive, já foi analisada pela
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, que arejeitou no mérito.

Quanto à suspensão do pagamento das dívi
das dos Municípios em estado de calamidade pú
blica para com o INSS, consideramos importante
mencionar que tais débitos já foram por diversas
vezes parcelados em condições especiais, com re
dução de juros e multas e dilatação do prazo para
quitação. De fato, de 1991 até o momento já tive
mos cinco leis que dispuseram sobre parcelamen
to de débitos junto à Previdência Social e que con
feriram um tratamento diferenciado aos Estados e
Municípios.

Cabe destacar, ainda, que as parcelas dos dé
bitos recolhidas pelos Municípios aos cofres do
INSS destinam-se ao pagamento de benefícios pre
videnciários. Assim sendo, a suspensão do paga
mento da dívida para com a Previdência Social influi
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no equilíbrio financeiro do sistema e prejudica todos
os trabalhadores brasileiros, em especial os mais
carentes.

A respeito desta matéria, entendemos que as
contribuições arrecadadas dos empregadores e
dos segurados destinadas ao Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço e ao INSS constituem patri
mônio do trabalhador e não devem ser desviadas
de sua função primordial, qual seja, a de garantir
uma renda extra ao trabalhador em caso de de·
semprego e, no caso da Previdência Social, substi
tuir o seu salário-de-contribuição na ocorrência
dos eventos de morte, invalidez, doença, entre ou
tros.

De ressaltar que a legislação vigente já prevê
mecanismos de compensação para os Municípios

r
em estado de calamidade pública, entre os quais
podemos citar a possibilidade de serem alocados re
cursos adicionais da União para os Municípios nes
tas circunstâncias, bem como a obrigatoriedade de
que os próprios Municípios mantenham em seus oro
çamentos previsão de parte de seus recursos para
serem utilizados nestas situações.

Diante do exposto, votamos pela rejeição do
Projeto de Lei nº 3.584, de 1997.

Sala da Comissão, 12 de maio de 1999. 
Deputado José Carlos Coutinho, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, unanime·
mente, o Projeto de Lei nº 3.584-A, de 1997,'nos ter·
mos do parecer do Relator, Deputado José Carlos
Coutinho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cleuber Carneiro - Presidente; Jorge Alberto e

Celso Giglio - Vice-Presidentes; Affonso Camargo,
Alceu Collares, Alcione Athayde, Almerinda de Car
valho, Angela Guadagnin, Antônio Joaquim Araújo,
Antonio Palocci, Arlindo Chinaglia, Armando Abflio,
Arnaldo Faria de Sá, Carlos Mosconi, Confúcio Mou
ra, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias, Dr. Rosinha, Edu
ardo Barbosa, Eduardo Jorge, Eduardo Seabra, Euler
Morais, IIdefonso Cordeiro, Jandira Feghali, João
Fassarella, Jorge Costa, José Carlos Coutinho, José
Unhares, Lavoisier Maia, Lfdia Quinan, Lúcia Vânia,
Marcondes Gadelha, NUton Baiano, Rafael Guerra,
Raimundo Gomes de Matos, Rita Camata, Saraiva

Felipe, Serafim Venzon, Sérgio Carvalho, Ursicino
Queiroz e Vicente Caropreso. .

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. 
Deputado Cleuber Carneiro,Presidente.

*PROJETO DE LEI NR3.587-A, DE 1997
(Do Sr. Arnaldo Faria De Sá)

Assegura a trabalhadores, apo
sentados e pensionistas da Previdên
cia Social tratamento dentário às ex
pensas do Sistema Único de Saúde 
SUS.

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24,11.)

*Projeto inicial publicado no OCO, de 6·9·97

PARECER DA COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMfLlA

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas - 1997
- termo de recebimento de emendas- 1999
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- termo de recebimento de emendas ao substitu-
tivo
- parecer da comissão
- substitutivo adotad~ pela ~omissão

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfLlA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NR 3.587/97

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 20 de outubro de 1997, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 29 de outubro de 1997. 
JC?rge Henrique ç.artaxo, Secretário.
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O.h, nOl tennol do .11.105, P......fa I1n1co, di RICO, a
dearqulvamenta dn segulntes propostçhs: Pl'I: 284J85,
28&185, 881185, 1841/88, 2053188, 2181188, 2528188,
2521J98, 2538J88, 2538188, 2837/97, 3511187, 3S11J117,
3587187, 3752187, 3874187, 3800187, 3~!!~ "-171188,
.,88188, 4274188, ......,188, 4880188, 47MJ11f, 414Uts,
4741188,4748/88,4774188. Pula........
Em .,.., I ":! I q4f1J _. NESIBEflrE.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA cÂMARA DOSa
DEPlITADOS

REQUERIMENTO
(do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

Nos termos do art. lOS, parágrafo único, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro o desarquivamento dos Projetos
de Le!abaixo.relacionados, que são de minha autoria:

PROJETO DE LEI EMENTA

294195 Aaac;cma parágrafo ao art. '1." ela Lei 6.321. de 14 de abril de 1976. para esteDder a
aposentados e peDSÍoDistas o ateDdimento pelos programas de aIimenlaçfo do
trlIbIlhador

295/95 Aaegura prr:fctêDcia .. llIaiorcs de 60 8IIDI tI3 tranritaÇlo de proc:cssos judic:iais
ClClDb'a a . Social

861/95 AItaa a Lei 9.048. de 18 de maio de 1995, que toma obrigatória a exi8Icia de
iDIIIumcDtos de mcdiçlo de peso lIClS paIlOI de meada de gás lJquctato de petróleo
.... lUD dDIal!lItic:o

1641/96 DiIpile sobre prosmmas de iDCllldiw à dc:millllo \'Oluatária do poar.o de viSUI
lIibmáóD

2053/96 Di8pile sob~ a graauidadc de iD8JaID de apog:n18dos a espealculos públicos

2196196 DfIptlc sob~ mcdidaIl de proreçIo ao idaIo. nos termos do artip 229 da
CoDsIituicio Federal·

2528196 Abera a Lei 5157, de 21 de 0UIIIbr0 de 1966, que iDstiIui o Dia Oficial de Fannicia

2529/96 RmJOl1l o art. 100 ela Lei 8213, de 24 dejul1lD de 1991. que disp&: iSlIlR os pJaaos
de BenefIcios da PnMdiDcia Soc:iaL e d6 0lIbII pmvidiDcias. a fim de eapbelec:rr a

do debeDdcios
2538196 Di aova rcdaçIo ao p&Iligmfo ,.. do Id. 50 da Lei 1~••de OS de flMn:iro de 1950.

QC.~ Clf!belccc DOnDlIS -- c:onc:oMlD dellS'istm:ja . 808 "OCC'SiteMs
2539196 Dispilc sabn: o illllicl: 11 lU apticIdo DOS RlÜUStCS dos bem:Iicios da Pm'idãw:ía

Social cdá 0UU8S omvidatlcial·
2837/97 Am:sccI:Ja paJágrafo ÚIÜCD 10lIt 817 da Co1&Iolidaçio das Leis de Trabalho
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3511/97 Institui O Dia Nacional do Idoso a ser comemomdo. anualmente. no dia O1 de
outubro

3565/97 Altem a Lei 8884. de 11 de junho de 1994. acn:sccntando incisos aos anigos 21 e
23. e dá outras movidêDdas

3587197 Assegura a trabalhadores. aposentados e pensionislas da Previdência Social
t:ndaJDento dentário à e."(DCnsas do Sistema ÚIÚCO de 5aúde-SUS

3752197 Cria o Conselgo Federal e os Conselhos Regionais dos Despachantes e dá outras
providências

3874/97 lDsIitui o dia da Refrigemção e dá outtas providências

- 3900/97 Altera a Lei 6.226, de 14 de julho de 1975. que dispõe sobIc a contagem recíproca
de tempo de serviço público federal e de atividade privada. para efeito de

ria.

3967/97 Estende a coMeSSão da gratific:ação natalina aos que se encoDllam em gozo da
Renda Mensal VrtaHcia

4176/98 lb:voga o art. 12 da Lei 9532. de 10 de dezembro de 1997

4186/98 Modifica a Lei 9612. de 19 de fevereiro de 1998. que instiIui o Serviço de
Radiodifusão Comunitária e dá ouuas providências

4274/98 Altera o parágIafo 10 do art. 77 da Lei nO 9478197. que c:üsp6e sobre a política
eaemética uacional e dá owras providências

4491198 Dispõe~ o armazenamento de botijões de gás liquefeito de pettóleo-GLP e dá
outras .,rovidêndas

4660/98 PIorroga prazo estipulado pela Lei 9526. de OS de dezembro de 1997, que dispõe
sobre recursos não reclamados cozrespon.demes às contas de depósitos não
recadastradas. e dá outtas provid~cias

I- 4743/98 Admite a renúncia da aposemadoriajunto ao INSS

4744/98 Modifica a Lei 8112, de 10 de dezembro de 1990. que dispõe sobre a renúncia da
ria de servidor oõbJico

4745/98 Dispc1e soim: a rcguJarização fiscal de veículos e bens de procedência estrangeira.
em situação ileal no Território Nacional e dá outras DIUVidências

4746198 Dispõe sobre o exercício da profissão de Pedagogo e dá ouaas providências

4774/98 Institui o dia 23 de julho como o dia nacional dos servidores dos Depanamentos de
Estradas de Rodaeem do Brasil

Sala das Sessões, em(.-09 de març de 1.999.

\ ..
FÁRIADESA
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TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N!! 3.587 DE 1997

Nos termos do art. 119, caput, 1, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 21 de maio de 1999, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 28 de maio de 1999. - Eloí
zio Neves Guimarães, Secretário.

I - Relatório

O Projeto de Lei n!! 3.587, de 1997, de autoria do
ilustre Deputado Arnaldo Faria de Sá, pretende assegu
rar que oSUS- Sistema Único de Saúde custeie as des
pesas com tratamento dentário, inclusive prótese, a to
dos os trabalhadores, aposentados e pensionistas da
Previdência Social, restrito àqueles cuja renda mensal
não seja maiorque três vezes osalário mínimo nacional.

O autor justifica o PL respaldando-se em esta
Hsticas que consideram o homem pobre como um
"desdentado".

Alude a pronunciamento do Senhor Presidente
da República que diz que "agora é a vez do homem
brasileiro desassistido receber sua dentadura, poder
sorrir sem constrangimento e poder mastigar melhor
o seu alimento".

Não foram apresentadas emendas.

11 - Voto do Relator

Considerando que o problema é relevante e que
compromete a própria dignidade e a saúde das pes
soas, o PL é de mérito incontestável.

Entretanto, o projeto restringe o atendimento a um
público predeterminado, contrariando o princípio de uni
versalidade de acesso aos serviços de saúde. Também
não indica a fonte dos recursos a serem utilizados para a
remuneração dos serviços e nem o critério para elabora
ção das tabelas para pagamento dos mesmos.

Pelo exposto, voto, no mérito, pela aprovação do
Projeto de Lei n!!3.587, de 1997, na forma do Substi
tutivo em anexo.

Sala da Comissão, 30 de novembro de 1999. 
Deputado Eduardo Barbosa, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
LEI N!! 3.587, DE 1997

Assegura a todos os brasileiros tra
tamento dentário às expensas do SUS.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica obrigado o Sistema Único de Saúde

- SUS, a custear despesas com tratamento dentário,
inclusive com o atendimento do serviço de prótese
tipo dentadura a todas as pessoas que dele necessi
tar.

Art. 2º Os procedimentos odontológicos serão
remunerados por tabela específica, elaborada pelo
Poder Executivo, com a participação das entidades
representativas da área de odontologia, e os recursos
serão alocados em rubrica específica do orçamento
anual do Ministério da Saúde.

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação

Segundo estatísticas oficiais, o brasileiro, em
especial o homem das classes menos favorecidas, é
um desdentado. Inúmeras razões poderiam aqui ser
relacionadas para justificar esta realidade, entretanto,
Iimitamonos ao testemunho do Senhor Presidente da

-República, o qual, em determinado pronunciamento à
imprensa, declarou que agora é a vez do homem bra
sileiro desassistido receber a sua dentadura, poder
sorrir, sem constrangimento, e poder melhor mastigar
o seu alimento. Estimamos que isto venha a ocorrer,
ainda que o tratamento possa carecer da qualidade
própria de primeiro mundo.

Sala das sessões, 30 de novembro de 1999. 
Deputado Eduardo Barbosa.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N!! 3.587/97

Nos termos do art. 119, caput, li, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 8 de Dezembro de 1999, por cin
co sessões. Esgotado a prazo, não foram recebidas
emendas ao substitutivo.

Sala da Comissão, 15 de Dezembro de 1999. 
Eloízio Neves Guimarães, Secretário.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei nº3.587/97, com substitutivo,
nos termos do parecer do Relator, Deputado Eduardo
-Barbosa.
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Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cleuber Carneiro - Presidente; Jorge Alberto e

Celso Giglio - Vice-Presidentes; Affonso Camargo,
Alceu Collares, Alcione Athayde, Almerinda de Car
valho, Angela Guadagnin, Antônio Joaquim Araújo,
Antonio Palocci, Arlindo Chinaglia, Armando Abílio,
Arnaldo Faria de Sá, Carlos Mosconi, Confúcio Mou
ra, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias, Dr. Rosinha, Edu
ardo Barbosa, Eduardo Jorge, Eduardo Seabra, Euler
Morais, IIdefonso Cordeiro, Jandira Feghali, João
Fassarella, Jorge Costa, José Carlos Coutinho, José
Unhares, Lavoisier Maia, Udia Quinan, Lúcia Vânia,
Marcondes Gadelha, Nflton Baiano, Rafael Guerra,
Raimundo Gomes de Matos, Rita Camata, Saraiva
Felipe, Serafim Venzon, Sérgio Carvalho, Ursicino
Queiroz e Vicente Caropreso.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Cleuber Carneiro, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Assegura a todos os brasileiros tra
tamento dentário às expensas do SUS.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Fica obrigado o Sistema Único de Saúde 

SUS, a custear despesas com tratamento dentário, in
clusive com o atendimento do serviço de prótese tipo
dentadura a todas as pessoas que dele necessitar.

Art. 2º Os procedimentos odontológicos serão
remunerados por tabel.a específica, elaborada pelo
Poder Executivo, com a participação das entidades
representativas da área de odontologia, e os recursos
serão alocados em rubrica específica do orçamento
anual do Ministério da Saúde.

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art.4º Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu

tado Cleuber Carneiro, Presidente.

*PROJETO DE LEI N!! 3.657-A, DE 1997
(Do Sr. Paulo Paim)

Dispõe sobre o controle e a transpa
rência da arrecadação e destino da Con
tribuição Provisória sobre a Movimenta
ção Financeira - CPMF, e dá outras provi
dências; tendo parecer da Comissão de
Finanças e Tributação, pela não implica
ção da matéria com aumento ou dimInui
ção da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à

adequação financeira e orçamentária e,
no mérito, pela aprovação deste e do de
n!! 1.924/99, hpensado, com substitutivo,
com complementação de voto (relator:
DEP. JOSÉ RONALDO).

(As Comissões de Finanças e Tributa
ção; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (art. 54) - art. 24,/I}

*Projeto inicial publicado no DCD, de 9-10-97
- Projeto apensado: PL nº 1.924/99 (OCD, de
20-11-99)

SUMÁRIO

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO

- termo de recebimento de emendas (1997);
- termo de recebimento de emendas (1999);
- parecer do relator;
- substitutivo oferecido pelo relator;
- emendas apresentadas ao substitutivo (2);
- termo de recebimento de emendas ao substitutivo;
- parecer do relator às emendas apresentadas ao
substitutivo;
- complementação de voto;
- parecer da Comissão;
- substitutivo adotado pela Comissão.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!! 3.657/97

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determi
nou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das Co
missões de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 13-10-97, por cinc0 sessões. Esgotado o
prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 20 de outubro de 1997.- Ma
ria Linda Magalhães, Secretária.

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

O nobre Deputado Paulo Paim formulou, em 10
de fevereiro do corrente ano, requerimento de desar
quivamento de proposições de sua autoria, com ful
cro no art. 105, parágrafo único do Regimento Interno.

No tocante à matéria, defiro, presentes os requi
sitos constantes do art. 105 do RICD, o desarquiva
mento das seguintes proposições: PL nº 1.009/88; PL
nº 3.535/89; PL nº 3.814/89; PL nº 4.101/89; PL n!!
4.676/90; PL nll 5.237/90; PL nº 5.919/90; PL nº
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5.948/90; PL nº 5958/90; PL nº 505/91; PL nº 660/91 ;
PL nº 984/91; PL nº 2.704/92; PL nº 2.878/92; PL nº
3.406/92; PL nº 3.814/93; PL nº 4.565/94; PL nº
4.567/94; PL nº 4.573/94; PL nº 4.585/94; PL nº
4.594/94; PL nº 4.653/94; PL nº 4.710/94; PL nº
4.853/94; PL nº 2195; PL nº 124/95; PL nº 139/95; PL
nº 380/95; PL nº 403/95; PL nº 552195; PL nº 661/95;
PL nº 671/95; PL nº 759/95; PL nº 853/95; PL nº
871/95; PL nº 1.032/95; PL nº 1.239/95; PL nº
1.361/95; PL nº 367/95; PL nº 1.847/96; PL nº
1.959196; PL nº 2.256/96; PL nº 2.286/96; PL nº
2.287/96; PL nº 2.320/96; PL nº 2.334/96; PRC nº
109/96; POC nº 380/97; POC nº 385/97; PEC nº
529/97; PL n'tl 3.658/97; PL nº 3.718197; PL nº
3.724/97; PL nº 3.725/97; PL nº 3.794/97; PR nº
118/97; PRC nº 123/97; PRC nº 135/97; PEC nº
540/97; PL nº 2.708/97; PL nº 2.713/97; PL nº
2.746/97; PL nº 2.864/97; PL nº 3.129/97; PL nº
3.333/97; PL nº 3.334/97; PL nº 3.407/97; PL nº
3.413197; PL nº 3.474/97; PL nº 3.475/97; PL nº
3.657/97; PRC nº 140/97; PRC nº 156/97; PL nº
4.043/97; PL nº 4.042197; PL nº 4.041/97; PL nº
4.040/97; PL nº 4.039/97; PL nº 4.038/97; PL nº
4.037/97; PL nº 3.798/97; PL nº 3.868/97; PL nº
3.875/97; PL nº 3.910/97; PL nº 3.921/97; PL nº
4.024/97; PL nº 4..025/97; PL nº 4.026/97; PL nº
4.027/97 PL nº 4.028/97; PL nº 4.029/97; PL nº
4.030/97; PL nº 4.031/97; PL nº 4.032197; PL nº
4.033/97; PL nº 4.034/97; PL nº 4.035/97; PL nº
4.036/97; PL nº 4.178/98; PL nº 4.179/98; PL nº
4.322198; PL nº 4.361/98; PL nº 4.370/98; PL nº
4.420/98; PL nº 4.507/98; PL nº 4.603/98; PL nº
4.644/98; PL nº 4.645/98; PL nº 4.652198; PL nº
4.697/98; PL nº 4.699/98; PL nº 4.700/98; PL nº
4.701/98; PL nº 4.713/98; PL nº 4.714/98; PL nº
4.755/98; PL nº 4.829/98; PL nº 4.833/98; e PL nº
4.639/98. Indefiro quanto às demais proposições, em
virtude de não restarem presentes os requisitos do
art. 105, do RICO. Oficie-se ao Requerente e, após,
publique-se. - Michel Temer, Presidente.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!! 3.657/97

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determi
nou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das Co
missões de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 19-4-99, por cinco sessões. Esgotado o pra
zo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 27 de abril de 1999. - Maria
Linda Magalhães, Secretária.

I - Relatório

O Projeto em epígrafe determina que todo esta
belecimento bancário afixe, em local visível, a arreca
dação mensal da CPMF correspondente ao movi
mento da agência, e que toda instituição bancária di
vulgue mensalmente o total agregado de sua arreca
dação da CPMF. O Banco Central divulgaria, também
mensalmente, o montante de todas as instituições. E
o governo federal prestaria contas do destino daquela
Contribuição, por meio do Diário Oficial.

Em sua justificação, o Autor faz menção à pouca
visibilidade alcançada na melhora das condições de sa
úde pública, inclusive com a ocorrência de surtos de en
fermidades que supostamente deveriam estar sob con
trole. E ad~a que, com os recursos da Informática, tais
dados podem estar disponíveis em tempo real.

A proposição deve ser examinada nesta Comis
são - quanto à sua compatibilidade e adequação or
çamentária e financeira, e quanto ao mérito - e na de
Constituição e Justiça e de Redação, em caráter ter
minativo. Não recebeu emendas na CFT, para onde
foi encaminhada inicialmente.

O Deputado Edinho Bez, designado relator, jun
tou parecer, que não chegou a ser apreciado, optando
por apresentar outro Projeto, de nº 1.924, de 1999,
que trata basicamente da divulgação pela Secretaria
do Tesouro Nacional - STN, por meio de seu site na
Internet, dos dados sobre o recolhimento e a aplica
ção da CPMF. Sua justificação segue as mesmas li
nhas gerais do Deputado Paulo Paim, fazendo alusão
ao questionamento sobre a necessidade ou conve
niência de prorrogação da exigência da CPMF. Quan
to a este projeto, não houve menção à abertura de
prazo e à apresentação de emendas.

11 - Voto do Relator

Cabe, inicialmente, a esta Comissão apreciar a
proposição quanto à sua compatibilidade ou adequa
ção com o plano plurianual, a lei de diretrizes orça
mentárias e o orçamento anual, nos termos do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados (art. 53,
imc. 11) e de Norma Interna da CFT, de 29-5-96.

De acordo com o Regimento Interno, somente
aquelas proposições que "importem aumento ou di
minuição de receita ou de despesa pública" estão su
jeitas ao exame de compatibilidade ou adequação or
çamentária e financeira. No mesmo sentido, segundo
a norma interna, em seu art. 9!!, "quando a matéria
não tiver implicações orçamentária e financeira de
ve-se concluir no voto final que à Comissão não cabe
afirmar se a proposição é adequada ou não".
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Tanto o PL nº 3.657, de 1997, como o seu apen
sado, o PL nº 1.924, de 1999, não trazem nenhuma
implicação orçamentária ou financeira à esfera fede
ral, tendo em vista que ambos objetivam conferir mai
or transparência no recolhimento e na aplicação dos
recursos da CPMF.

Quanto ao mérito, cumpre assinalar que o § 3º
do art. 165 da Constituição Federal estabelece que "o
Poder Executivo publicará, até trinta dias após o en
cerramento de cada bimestre, relatório resumido da
execução orçamentária".

De sua parte, o Decreto nº 825/93 estatui que:

"Art. 24. O órgão' Central de Contabili
dade do GovernoFederal fará publicar no
Diário Oficial da União, até o último dia útil
do mês subseqüente:

I - demonstrações sintéticas da execu
ção dos orçamentos final e da seguridade
social;

11 - balanços patrimonial e financeiro
na forma estabelecida na Lei nl? 4.320/64."

O Governo Federal vem divulgando, sintetica
mente, a execução orçamentária. O volume de infor
mações vem sendo gradativamente ampliado.

Consultada a respeito, a Secretaria do Tesouro
Nacional opinou no sentido de que as informações
sobre a destinação dos recursos já são prestadas, o
que não é exatamente o caso, em nível de detalha
mento previsto nos projetos.

Quanto ao Banco Central, o mesmo informou que
a divulgação dos dados parva/ores acumulados mensal
mente seria muito dispendiosa e de pouca utilidade - o
que é dificilmente aceitável -, indicando a Receita Fede
ral como órgão responsável pelas informações em tela.

Ora, os projetos em questão correspondem ao
anseio de uma considerável parcela de estudiosos e
de entidades civis, preocupados com a falta de infor
mações sobre a origem ea destinação da CPMF, ra
zão porque seria frustrante o não-acolhimento da pre
tensão dos dois parlamentares, que, sob enfoques
distintos, visam ao mesmo objetivo.

Diante do exposto, sou pela não-implicação or
çamentária ou financeira dos Projetos de Lei n2s
3.657, de 1997, e 1.924, de 1999, e, no mérito, voto
pela aprovação de ambos, na forma do _ubstitutivo
em anexo, que resulta de sua fusão.

Sala de Comissão, em 30 de março de 2000. 
Deputado José Ronaldo, Relator.

SUBSTITUTIVO AOS PROJETOS DE
LEI Nts 3.657, DE 1997, E 1.924, DE 1999

Dispõe sobre o controle e a transpa
rência da arrecadação e destino da Con
tribuição Provisória sobre a Movimenta
ção Financeira - CPMF, e dá outras provi
dências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Todo estabelecimento bancário afixará,

em local visível, e tornará pública a arrecadação men
sal da Contribuição Provisória sobre a Movimentação
Financeira - CPMF, correspondente ao movimento de
sua agência.

Art. 22Toda instituição bancária tornará público,
a cada mês, o total agregado de sua arrecadação da
CPMF, com atraso máximo de um mês, entre a arre
cadação e publicação.

Art. 3º O Banco Central divulgará a cada mês, com
atraso máximo de 30 dias, o total arrecadado da CPMF
mediante todas as instituições bancárias do País.

Art. 42 A Secretaria do Tesouro Nacional di
vulgará, até o último dia de cada mês, por meio de
seu site na Internet, os dados detalhados do reco
lhimento da CPMF, de modo a evidenciar, pelo me
nos:

I - o valor recolhido no mês anterior;
11 - o total recolhido no ano;
11I- a comparação com os mesmos períodos do

ano anterior;
IV - a relação entre o recolhido e o previsto;
V - o montante recolhido por unidade da Fede

ração; e
VI - o valor recolhido por instituição financeira.

Art. 52 A aplicação dos recursos, a ser divulga
da com a mesma periodicidade do estabelecido no
artigo anterior, evidenciará, para o exercício em cur
so, pelo menos:

I - o subprograma e projeto/atividade a que es
tão alocadas as dotações;

11 - a dotação inicial e respectivas alterações;

111 - o total dos empenhos emitidos e respecti
va execução;

IV - os montantes aplicados por unidade da Fe
deração.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, em 30 de março de 2000. 
Deputado José Ronaldo, Relator.
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USO EXCLUSIVO DA COMISsAo

PROJETO DE LEI
N°3.657 7

iCOMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
,

AUTOR: DEPUTADO MARCOS CINTRA

TEXTO

EMENDA SUBSTITUTIVA

pAGINA I
/--j

Substitui O art. 3° do Projeto de Lei nO 3.657/97:

Art. 3° - • O Banco Central divulgará até o dia 15 de cada mês, o

total arrecadado da CPMF no mês anterior através de todas as instituições

bancárias do país n

JUSTlFlCATIVA

O objetivo desta emenda é agilizar a divulgação dos dados pelo Banco

Central.

13/04/00

DATA
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PROJETO DE LEI
N°3.651J97 II

EMENDA N°
C;"iC~

USO EXCLUSIVO DA COMlssAO

ICOMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAo

AUTOR: DEPUTADO MARCOS CINTRA

TEXTO

EMENDA SUBSTITUTIVA

!PARTIDOI UF

'I PL i SP

pAGINA

---1_

Substitui O art. 2° do Projeto de Lei nO 3.657/97:

Art. 20 - • Toda institUição bancária tomará pública, até o dia 15 de

cada mês: o total agregado de sua arrecadação da CPMF no mês anterior."

JUSTIFICATIVA

o objetivo desta emenda é tomar mais transparentes os valores

arrecadados pela CPMF. Desta forma. ao fixar até o dia 15 a divulgação desses

dados. terfamos um prazo menor pallJ aguardar a divulgação desses valores.

13/04/00

DATA
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TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS AO
SUBSTITUTIVO

PROJETO DE LEI N!l3.657/97

Nos termos do art. 119, 11, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determi
nou a abertura e divulgação das Comissões de prazo
para apresentação de emendas, a partir de 7-4-200,
por cinco sessões. Esgotado o prazo, foram recebidas
duas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 18 de abril de 2000. - Maria
Linda Magalhães, Secretária.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NlIs 1/00 E 2/00

I - Relatório

Ao Substitutivo ao PL nº 3.657, de 1997 e seu
apenso, PL nº 1.924, de 1999, foram apresentadas
duas emendas, de autoria do Deputado Marcos Cin
tra, ambas substitutivas.

O art. 22 do PL n2 3.657/97, fixaria a divulgação,
pelas instituições bancárias, do total agregado da ar
recadação da CPMF até o dia 15 do mês subseqüen
te, e não a cada mês, até 30 dias após seu término. O
autor, em favor da maior transparência, pretende re
duzir referido prazo em 15 dias.

O art. 311 do PL nº 3.657/97, obrigaria o Banco
Central a divulgar o total arrecadado por meio de to
das instituições bancárias também até o dia 15 do
mês subseqüente, e não a cada mês, até 60 dias
após seu término. O autor pretende agilizar a divulga-
ção dos dados pelo Banco Central. .

11- Parecer

Os arts. 2º e 3º do Substitutivo correspondem
aos mesmos dispositivos no projeto original.

Pela redação do substitutivo, pode-se constatar
que a preocupação do ilustre parlamentar já foi parci
almente contemplada. Com efeito, o prazo de divulga
ção pelo Banco Central foi reduzido para 30 dias, o
que é mais do que razoável, tendo em vista os siste
mas de processamento de dados existentes e o grau
de integração dos mesmos no âmbito do Sistema Fi
nanceiro Nacional.

Apenas não reduzimos o prazo fixado para as
instituições financeiras, que é o mesmo adotado pela
STN para divulgar os dados dos recolhimentos, va
lendo assinalarque caberá ao Banco Central adequar
os prazos estabelecidos para as instituições em geral,
uma vez que, dentro dos mesmos 30 dias, o Banco
Central terá de fornecer a consolidação da arrecada-

ção. Para tanto, aquela autoridade dispõe de instru
mentos coercitivos e de condições suficientes para
disciplinar o respectivo fluxo de informações.

Nestes termos, mantemos a redação concer
nente ao Substitutivo já encaminhado à Comissão.

Sala da Comissão, 11 de maio de 2000. - Deputa
do José Ronaldo, Relator.

Complementação de Voto

Em reunião ordinária da Comissão de Finanças
e Tributação, realizada nesta data, tive a oportunida
de de apresentar parecer pela não implicação orça
mentária e financeira dos projetos de lei em epfgrafe;
no mérito, encaminhei voto pela aprovação de ambos
na forma do Substitutivo oferecido, que resultou da fu
são daquelas proposições.

Durante a discussão, ocorreu amplo debate
acerca do mérito da matéria e sua oportunidade, com
manifestações unânimes pela sua aprovação, tendo
em vista que as informações prestadas por entidades
governamentais sobre a arrecadação e o destino dos
recursos decorrentes do recolhimento da CPMF care
cem, a nosso ver, de maior presteza e da necessária
transparência, não podendo ser aceitas pela socieda
de as explicações dos órgãos oficiais no sentido de
que o nfvel de detalhamento previsto nos projetos de
lei seria muito dispendioso e de pouca utilidade.

Ao analisar o texto do Substitutivo por mim ofe
recido, o nobre Deputado José Pimentel entendeu
que a redação de seu art. 2º poderia melhor traduzir
os objetivos pretendidos, caso adotada a redação
proposta pela emenda n1l 2, de autoria do ilustre

Deputado Marcos Cintra, mantido, porém, o pra
zo de trinta dias preconizado no meu Substitutivo
para publicação do total agregado da instituição ban
cária.

Em relação ao art. 32 do Substitutivo, o Deputa
do João Paulo propôs que fosse igualmente adotada
a redação constante da emenda nº 1 do Deputado
Marcos Cintra, mantido, porém, o prazo de trinta dias
do Substitutivo para a divulgação do total arrecada
do por meio de todas as instituições bancárias do
Pafs.

Em face do consenso formado entre os parla
mentares presentes à discussão e com fundamento
no inciso XI do art. 57 do Regimento Interno, resolvi
acatar parcialmente as sugestões formuladas para
modificar a redação dos arts. 2º e 3º do Substitutivo
proposto com o meu parecer.

Sala da Comissão, em 17 de maio de 2000. 
Deputado José Ronaldo, Relator.
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11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen
te, pela não implicação da matéria com aumento ou
diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan
ceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação do
Projeto de Lei n!! 3.657/97 e do PL n2 1.924/99, apen
sado, com Substitutivo e pela rejeição das emendas
apresentadas a este, nos termos do parecer do rela
tor, Deputado José Ronaldo, com complementação
de voto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Manoel Castro, Presidente; Gastão Vieira e Antonio
Cambraia, Vice-Presidentes; Antonio Kandir, Custó
dio Mattos, José Militão, Max Rosenmann, Rodrigo
Maia, Sampaio Dória, Silvio Torres, Edínho Bez, Mil
ton Monti, Pedro Novais, Jorge khoury, José Ronaldo,
Lael Varella,

Roberto Brant, Carlito Merss, João Paulo, José
Pimentel, Ricardo Berzoini, Fetter Júnior, Dr. Evilásio,
Marcos Cíntra, Pedro Eugênio, Juquinha, Antônio do
Valle, Coriolano Saies, Francisco Garcia e Nice Lo
bão.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Manoel Castro, Presidente.

Substitutivo Adotado - CFT

Dispõe sobre o controle e a transpa
rência da arrécadação e destino da Con
tribuição Provisória sobre a Movimenta
ção Financeira - CPMF e dá outras provi
dências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1!! Todo estabelecimento bancário afixará,

em local visfvel, e tornará pública li arrecadação men
sal da Contribuição Provisória sobre a Movimentação
Financeira - CPMF correspondente ao movimento de
sua agência.

Art. 22 Toda instituição bancária tornará público,
até o dia trinta de cada mês, o total agregado de sua
ari'ecadação da CPMF no mês anterior.

Art. 32 O Banco Central divulgará até o dia trinta
de cada mês, o total arrecadado da CPMF no mês an
terior através de todas as instituições bancárias do
Pafs.

Art. 42 A Secretaria do Tesouro Nacional divul
gará, até o último dia de cada mês, através de seu site
na Internet, os dados detalhados do recolhimento da
CPMF, de modo a ~videnciar, pelo menos:

I - o valor recolhido no mês anterior;
11 - o total recolhido no ano;

.t11I- a comparaçao com os mesmos períodos do
ano anterior;

IV - a relação entre o recolhidà e o previsto;

V - o montante recolhido por unidade da Fede
ração; e

VI - o valor recolhido por institúição financeira.
Art. 52 A aplicação dos recursos, a ser divulgada

com a mesma periodicidade do estàbelecido no arti
go anterior, evidenciará, para o exercício em curso,
pelo menos:

I - o subprograma e projeto/atividade a que es
tão alocadas as dotações;

11 - a dotação inicial e respectivas alterações;

111- o total dos empenhos emitidos e respectiva
execução;

IV - os montantes aplicados por unidade da Fe
deração.

Art. 62 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Manoel Castro, Presidente.

PROJETO DE LEI N2 3.830-A, DE 1997
(Do Sr. Roberto Rocha)

Torna obrigatória a inscrição de
mensagens nas publicidades de armas e
nos estabelecimentos comerciais espe
cializados; tendo parecer da Comissão
de Relações Exteriores e de Defesa Na
cional, pela aprovação, com complemen
tação de voto (relator: Dep. Haroldo
Lima).

(Às Comissões de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional; e de Constituição e
Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24,11.)

*Projeto inicial publicado no OCO de 6-12-97

PARECER DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas - 1998

- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do relator

- complementação de voto

- parecer da Comissão
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE
DEFESA NACIONAL

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 3.830/97

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente de
terminou a abertura - e a divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 4-6-98, por cinco sessões. Esgota
do o prazo, não,foram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 16 de junho de 1998. - Wal
bia Lóra, Secretária.

Ofício nº 028/99

À Sua Excelência
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 25 de fevereiro de 1999

Senhor Presidente,
Ao cumprimentar Vossa Excelência venho re

querer, nos termos do parágrafo único, do art. 105 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o de
sarquivamento de proposições de minha autoria, cuja
lista segue anexo.

Certo do atendimento de Vossa Excelência, an
tecipo-lhe meus agradecimentos.

Atenciosamente, - Deputado Roberto Rocha.

Defiro, nos termos do art. 105, pará
grafo único do RICD, o desarquivamento
das seguintes proposições: PEC's nlls
543/97 e 638/99; PRC nº 155/97; P~s nºs
197/95, 1.833/96, 3.670/97'í 3.830/97 e
4.650/98. Indefiro, quanto ao PDC nll
120/95; P~s nll 979/95 e 2.614/96, por terem
sido arquivados definitivamente. Oficie-se ao
requerente e, após, publique-se.

Em 26-2-99. - Michel Temer, Presi
dente.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N9 3.830/97
Nos termos do art. 119, caput, I, § 19, c/c o art.

166 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação
na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para
apresentação de emendas, a- partir de 24-5-99, por

cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebi
das emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 31 de maio de 1999. - Wal
bia Lóra, Secretária.

'--Relatório

Oprojeto de lei em epígrafe, de autoria do ilustre
Deputado Roberto Rocha, tem por objetivos:

a) tornar obrigatória a veiculação da mensagem
"O Porte de Arma Ilegal é Crime - Lei n9 9.437/97", nos
anúncios de venda de armas, e a sua afixação, nos es
tabelecimentos especializados no comércio de armas; e

b) proibir a veiculação de propagandas de ven
da de armas em páginas de noticiário ou em progra
mas policiais, dos jornais, rádios e televisões.

Em sua justificativa, o ilustre Autor informa que
esta prática é comum em vários países. Aduz, ainda,
que o princípio que norteou a elaboração da proposi
ção foi o de que é obrigação do Estado zelar pelo
cumprimento da lei e, para isso, cabe-lhe a divulga
ção e a orientação do cidadão, para que este conheça
a lei e possa cumpri-Ia. Conclui afirmando que os
"efeitos que se possam contar com a aprovação deste
Projeto de Lei serão acessórios para a segurança pú
blica, mas certamente de caráter preventivo, em rela
ção à prática de crimes".

No prazo regimental, não foram apresentadas,
no âmbito da Comissão, emendas ao texto original.

Cabe, agora, a esta Comissão de Relações Exte
riores ede Defesa Nacional (CREDN) analisaro mérito
da proposição, nos limites definidos no art. 32, inciso
XI, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

11 - Voto do Relator

A análise do conteúdo da proposição nos indica
que se trata de uma iniciativa legislativa que vem a
contribuir, de forma positiva, para a preservação da
segurança pública.

Se é certo que a simples veiculação do aviso de
que o porte de arma ilegal é crime, por si só, não im
pede que o comprador deixe de cumprir as exigências
legais relativas ao porte, é inegável que a ação pre
ventiva do Estado, realizada por meio da divulgação
do conteúdo de lei tão relevante como o é a Lei nº
9.437, de 20 de fevereiro de 1997, se constitui em
ação recomendável para inibir ou mesmo coibir a prá
tica desse delito. Aliás, experiências similares, com
relação ao consumo de drogas, álcool, fumo e outros
produtos mostram que a propaganda oficial, nos ór
gãos de comunicação de massa, apresentam resulta
dos que avalizam esse tipo de procedimento.
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Com relação à proibição de propaganda de ven
da de armas em noticiários e programas policiais, de
jornais, rádios e televisões, também consideramos
medida preventiva que trará resultados. benéficos,
quanto ao porte ilegal de armas e à redução do incen
tivo a que o cidadão ande armado pelas ruas.

Nesse sentido, vislumbramos, no projeto de lei
sob apreciação, valores que, na ótica da segurança
pública, campo temático desta Comissão Permanen
te, apontam para a conveniência da sua aprovação.

Em face do exposto, voto pela aprovação deste
Projeto de Lei n2 3.830, de 1997.

Sala da Comissão, 10 de maio de 2000. - Depu
tado Haroldo Lima, Relator.

I - Complementação de Voto

A análise de conteúdo da proposição nos indica
que se trata de iniciativa legislativa que vem a contri
buir, de forma positiva, para a preservação da segu
rança pública.

A veiculação de aviso de que o porte ilegal de
arma é crime se constitui em ação recomendável
para inibir ou mesmo coibir a prática desse delito.

Com relação à proibição de propaganda de ven
da de armas em noticiários e programas policiais, de
jornais, rádios e televisões, também funciona como
medida preventiva que trará resultados benéficos,
quanto ao porte ilegal de armas e à redução do incen
tivo a que o cidadão ande armado pelas ruas.

Nesse sentido, vislumbramos, no projeto de lei
sob apreciação, valores que, na ótica da segurança
pública, campo temático desta Comissão Permanen
te, apontam para a conveniência da sua aprovação.

Em face ao exposto, voto pela aprovação do
Projeto de Lei n2 3.830/97, substituindo a mensagem
"O Porte de Arma Ilegal é Crime", prevista no art. 12

do citado projeto, para a seguinte mensagem: "O Por
te de Arma Ilegal é Crime".

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Haroldo Lima, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, apro
vou, unanimemente, o Projeto de Lei nº 3.830/97, do
Sr. Roberto Rocha, com complementação de voto, nos
termos do parecer do Relator, Deputado Haroldo Lima.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Carlos Hauly, Presidente; Neiva Moreira, Vi
ce-Presidente; Antonio Carlos Pannunzio, Amon Bezer
ra, Coronel Garcia, José Teles, Magno Malta, Paulo

Mourão, Augusto Franco, Celso Giglio, João Castelo,
José Carlos Elias, Alberto Fraga, De Velasco, Elcione
Barbalho, Mário de Oliveira, Paulo Kobayashi, Synval
Guazzelli, Antonio Feijão, Edison Andlino, Joaquim
Francisco, José Thomaz Nonô, Leur Lomanto, Wemer
Wanderer, Abelardo Lupion, Kátia Abreu, Manoel Cas
tro, Milton Temer, Nilmário Miranda, Virgílio Guimarães,
Waldomiro Fioravante, José Genofno, Cunha Bueno,
Haroldo Lima, Jair Bolsonaro, Wellinton Fagundes, Air
ton Dipp, Pedro Valadares, Manoel Salviano, Cabo Jú
lio, João Herrmann Neto e Roberto Argenta.

Sala da Comissão, 17 de maio Qe 2000. - Depu
tado Luiz Carlos Hauly, Presidente.

*PROJETO DE LEI N24.075~A,DE 1998
(Sr. Edison Andrino)

Estabelece limite para os juros de fi
nanciamentos habitacionais da carteira hi
potecária, no âmbito do Sistema Brasileiro
de Poupança e Empréstimo; tendo parecer
da Comissão de Finanças e Tributação,
pela não implicação da matéria com au
mento ou diminuição da receita ou da des
pesa públicas, não cabendo pronuncia
mento quanto à adequação financeira e or
çamentária e, no mérito, pela aprovação,
com emenda e com complementação de
voto (Relator: Deputado Milton Temer).

(Às Comissões de Finanças e Tributa
ção; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (art. 54) - art. 24, 11.)

"Projeto inicial publicado no OCO de 16-1-98

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

SUMÁRIO

- emenda apresentada na Comissão
- termo de recebimento de emenda - 1998
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do Relator
- emenda oferecida pelo Relator,
- complementação de voto
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Os juros incidentes sobre os financia

mentos imobiliários da carteira hipotecária no âmbito
do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo não
poderão exceder a taxa anual de 12 (doze) por cento.
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Art. 2º O Poder Executivo regulamentará a pre
sente lei no prazo de 90 (noventa) dias a contar da
data de sua publicação.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art.4º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Um dos deveres constitucionais do Estado é o
de promover programas habitacionais para a popula
ção, sobretudo a menos favorecida, de forma a propi
ciar-lhe melhores condições de vida e de cidadania.
Entendemos que a garantia da permanência do mu
tuário na moradia que está adquirindo é também um
dever do Estado.

Entretanto, os juros elevadíssimos que são co
brados aos mutuários de empréstimos habitacionais
da carteira hipotecária, a chamada faixa de juros de
mercado. são causa de inadimplência das obrigações
mensais dos devedores, os quais, rapidamente, têm
seus imóveis retomados pelo agente financeiro. De
fato, é totalmente descabido de lógica cobrar, neste
tipo de financiamento, juros de até 18 (dezoito) por
cento ao ano acima da indexação, que, no caso, é
taxa de juros, também.

Esta proposição visa corrigir esta distorção, que
é um dos fatores da elevada inadimplência e um dos
fatores de intranqüilidade da sofrida classe média
brasileira, sem inviabilizar a processo de financia
mento. Acreditamos que o diferencial proporcionado
entre os 12 (doze) por cento cobrados dos mutuários
e os 6 (seis) por cento pagos aos detentores de pou
pança possa remunerar. com folga, os agentes finan
ceiros.A atual situação do setor financeiro, com renta
bilidade acima de 15 (quinze) por cento, comprova
isto.

Sala das Sessões, 15 de janeiro de 1998. 
Deputado Edison Andrino.

Exmo.Sr
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Brasília, 25 de fevereiro de 1999.

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, solicito seu especial favor,

em conformidade com o art. 105, Parágrafo Único do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, em
determinar o "Desarquivamento" das proposições de
minha autoria, abaixo relacionadas:

Indicações

1. Indicação nº 324/95 - "Criação e implantação
da Comissão Permanente do Desenvolvimento Pes
queiro e Aqüicultura".

Propostas de Emendas à Constituição

2. PEC nº 371/96 - "Altera o Parágrafo 3º do art.
183 e o Parágrafo único do art. 191 da Constituição
Federal".

3. PEC nº 575/98 - "Altera os incisos IV do art.
20 e 11 e IV do art. 26 da Constituição Federal".

Projetos de Lei

4. PL nº 4.111/93 - "Altera o inciso III do art. 106
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991".

5. PL n2 4.193/93 - "Inscrita do Imposto de Ren
da produtos industrializados a aquisição de motor
para Barco de uso de pescador artesanal".

6. PL nº 4.758/94 - "Assegura preferência dos
idosos nos julgamentos de processos em tramitação
no Poder Judiciário".

7. PL nº 182/95 - "Altera a Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do
consumidor".

8. PL nº 2.786/97 - "Dispõe sobre a determina
ção da base de cálculo do imposto de renda e da con
tribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas
que se dedicam a atividades sazonais".

9. PL nº 2.820/97 - "Altera o art. 30, inciso I, alí
nea b, da Lei nº 8.212, de 24 julho de 1.991, modifica
do pela Lei nº 9.063, de 14 de junho de 1995".

10. PL nº 2.847/97 - "Dispõe sobre incentivos
fiscais ao desporto de rendimento".

11. PL nº 3.374/97 - "Dispõe sobre a antecipa
ção da comemoração de feriados".

12. PL nº 4.075/98 - "Estabelece limite par aos
jutos de financiamento habitacionais ca carteira hipo
tecária, no âmbito ao Sistema Brasileiro Poupança e
Empréstimo".

13. PL nº 4.141/98-"lnstitui o exame toxicológi
co em alunos".

Na expectativa da decisão de Vossa Excelência,
antecipo sinceros agradecimentos.

Cordialmente, Edison Andrino, Deputado Fe
deral.

Defiro, nos termos do art 105, do
RICD, e desarquivamento das seguintes pro
posições: IND nº 324/95. PEC nºs: 371/96,
575/98, PL nº nºs: 4.111/93, 4.193/93,
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4.758/94, 182195, 2.786/97, 2.820/97,
2.847/97, 3.374/97, 4.075/98, 4.141/98. Pu
blique-se.

Em 26-2-99. - Michel Temer Presi
dente

Dê-se ao art. 111 do projeto a seguinte redação:
"Art. 12 Os juros incidentes sobre os financia

mentos imobiliários para fins residenciais da carteira
hipotecária no âmbito do Sistema Brasileiro de Pou
pança e Empréstimo não poderão exceder a taxa
anual de 12 (doze) por cento".

Justificativa

Entendemos ser prudente modificar a redação
dada ao art. 12 da proposta a fim de ficar claro que a li
mitação em 12 (doze) por cento aplica-se somente
aos financiamentos para fins residenciais, o que pre
servará a taxa máxima de 15 (quinze) por cento para
financiamentos imobiliárias com finalidade comercial,
que é utilizada pelos bancos nos financiamentos da
modalidade na Poupança de Crédito Imobiliário.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N51 4.075198

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determi
nou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das Co
missões d~ prazo para apresentação de emendas, a
partir de 26-3-98, por cinco sessões, tendo, ao seu
término, este órgão técnico recebido 1 emenda.

Sala da Comissão, 2 de abril de 1998. - Maria
Linda Magalhães, Secretária.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 4.075/98

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determi
nou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das Co
missões de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 24-5-99, por cinco sessões. Esgotado o pra
zo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Safa da Comissão, 31 de maio de 1999. - Maria
Linda Magalhães, Secretária.

I - Relatório

O projeto em questão, de 1998, desarquivado a
pedido do autor nesta legislatura, estabelece que os
juros incidentes sobre os financiamentos imobiliários

da carteira hipotecária, no âmbito do SBPE - Sistema
Brasileiro de Poupança e Empréstimo, não poderão
exceder a taxa anual de 12 (doze) por cento.

Justifica o autor sua proposição com a necessi
dade de serem reduzidos os juros praticados nesta
faixa de mercado, que atingem até'18% (dezoito por
cento) ao ano, além da TR - Taxa Referencial de Ju
ros, o que, na sua visão, é a principal causa da ina
dimplência das obrigações mensais dos devedores,
e, conseqüentemente, de estarem sendo retomados
rapidamente os respectivos imóveis pelos agentes fi
nanceiros.

No prazo regimental não foram apresentadas
emendas ao projeto.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Nos termos regimentais (RI, art. 53, 11) e de Nor
ma Interna desta Comissão, de 29-5-96, cabe, no pre
sente caso, além do exame do mérito, apreciar a pro
posição quanto à sua compatibilidade ou adequação
com o Plano Plurianual de Governo - PPA, a Lei de
Diretrizes Orçamentárias - LDO, e a Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LOA.

Desse modo, analisando a matéria tratada no
PL nSl 4.075/98 constatamos que a mesma não tem
repercussão direta nos orçamentos da União, por tra
tar-se de matéria normativa, disciplinadora do crédito
imobiliário em geral, no âmbito do SBPE, não caben
do pronunciamento desta Comissão quanto à sua
compatibilização ou adequação orçamentária ou fi
nanceira.

Quanto ao mérito, há que se reconhecer os jus
tos beneffcios que advirão do PL nll 4.075/98, do De
putado Edson Andrino, pois não há justificativa para
que se continue a cobrar, em financiamentos habitaci
onais da carteira hipotecária, juros superiores a 12%
a.a, quando se sabe que, no SBPE, os recursos que
lastreiam essas e todas as demais operações de fi·
nanciamento habitacional são os da caderneta de
poupança, que remunera os poupadores em 6% a.a.
Também, que a IR - Taxa Referencial de Juros, utili
zada como indexador nesses financiamentos, na ver
dade é uma taxa de juros, pois, de acordo com o art.
10 da Lei nll 8.177/91, ela é "calculada a partir da re
muneração mensal, Ifquida de impostos, dos depósi
tos a prazo fixo captados nas agências dos bancos
comerciais, bancos de investimento e bancos múlti
plos com carteira comercial ou de investimentos e/ou
tftulos públicos federais, de acordo com metodologia
a ser aprovada pelo Conselho Monetária Nacionaln•
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Vale ainda destacar que a Caixa Econômica
Federal já vem operando sua carteira hipotecária,
para financiamento de imóveis residenciais, no limite
dos juros de 12% a.a. Nesse sentido, o projeto em
tela busca ampliar este limite para todos os demais
agentes financeiros.

Contudo, entendemos que a pretendida redu
ção dos juros deve limitar-se apenas aos financia
mentos imobiliários da carteira hipotecária com fins
residenciais.

Em função do exposto, não havendo implica
ções do Projeto de Lei nº 4.075, de 1998, em au
mento ou diminuição de receita ou de despesa pú
blicas, não nos cabe pronunciar quanto à sua ade
quação orçamentária e financeira , sendo que,
quanto ao mérito, votamos pela aprovação do proje
to, com a emenda que apresentamos.

Sala da Comissão, 9 de dezembro de 1999. 
Deputado Milton Temer, Relator.

Emenda

Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei n9 4.075, de
1998, a seguinte redação:

"Art. 1º Os juros incidentes sobre os fi
nanciamentos imobiliários para fins residen
ciais da carteira hipotecária no âmbito do
Sistema Brasileiro de Poupança e Emprésti
mo não poderão exceder a taxa anual de
12% (doze por cento):'

Sala da Comissão, 9 de dezembro de 1999. 
Deputado Milton Temer, Relator.

Complementãção de Voto

Depois de apresentado ofereci uma emenda ao
art. 1º, meu relatório ao Projeto de Lei ng 4.075, de
1998, pelo qual mantive conversas com colegas depu
tados que me sugeriram o aperfeiçoamento do texto.

Sendo assim, ofereço, nesta complementação
de voto, nova proposta de emenda aquele artigo,
como segue:

"Art. 1º Os juros incidentes sobre os fi
nanciamentos imobiliários para fins residen
ciais da carteira hipotecária no âmbito do
Sistema Brasileiro de Poupança e Emprésti
mo não poderão exceder a taxa anual de
12% (doze por cento) acima da taxa de cap
tação do agente financeiro:'

Sala da Comissão, 19 de abril de 2000. - Depu
tado Milton Temer, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanime
mente, pela não implicação da matéria com aumen
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprova
ção do Projeto de Lei nº 4.075/98, com emenda, nos
termos do parecer do relator, Deputado Milton Te
mer, com complementação de voto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Manoel Castro, Presidente; Gastão Vieira e Antonio
Cambraia, Vice-Presidentes; Antonio Kandir, Custó
dio Mattos, José Militão, Max Rosenmann, Rodrigo
Maia, Sampaio Dória, Silvio Torres, Edinho Bez, Mil
ton Monti, Pedro Novais, Jorge Khoury, José Ronal
do, Lael Varella, Roberto Brant, Carlito Merss, João
Paulo, José Pimentel, Ricardo Berzoini, FetteF Júni
or, Dr. Evilásio, Marcos Cintra, Pedro Eugênio, Ju
quinha, Antônio do Valle, Coriolano Sales, Francisco
Garcia e Nice Lobão.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Manoel Castro, Presidente.

Emenda Adotada - CFT

Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei nº 4.075, de
1998, a seguinte redação:

"Art. 1º Os juros incidentes sobre os fi
nanciamentos imobiliários para fins residen
ciais da carteira hipotecária no âmbito do
Sistema Brasileil"O de Poupança e' Emprésti
mo não poderão exceder a taxa anual de
12% (doze por cento) acima da taxa de cap
tação do agente financeiro."

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - De
putado Manoel Castro, Presidente.

·PROJETO DE lEI N!!4.221-A, DE 1998
(Do Sr. João Fassarella)

Altera a f~ei nQ 9.530, de 10 de de..
zembro de '1997, p~u'a excluh' o Fundo
Nacional de Assistência Saciei e o Fun..
do Nacional da Criança e do Adolescen
te da regra de destinação de superávits
para a amortização da drvida pública fe
deral; tendo parecer da Comissão de
Seguridade Social e Família pela apro
vação, com substitutiva, deste e do PL
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n2 4.281/98, apensado(Relatora: Dep.
Rita Camata).

(Comissão de Seguridade Social e Fa
mrlia; Comissão de Finanças e Tributação;
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24,11.)

"Projeto inicial publicado no OCO de 12-3-98 PL
apensado nS/4.281/98 (OCO 28-3-98).

PARECER DA COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas - 1998
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer da Relatora
- substitutivo oferecido pela Relatora
- termo de recebimento de emendas ao substitu-
tivo
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NR 4.221198

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação
de emendas, a partir de 24 de abril de 1998, por cin
co sessões. Esgotado o prazo não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 6 de maio de 1998. 
André de Borba Amaro, Secretário substituto.

REQUERIMENTO
(Do Sr. João Fassarella)

Requer o desarquivamento de pro
posições.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 105, parágrafo único, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
queiro a Vossa Excelência o desarquivamento das
proposições, a seguir relacionadas, que são de
minha autoria.

PROJETOS DE LEI

213/95
812/95
897/95

1.241/95
1.475/96
1.638/96
1.914/96
3.610/97
4.220/98
4.221/98
4.405/98

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR

13/95
104/96
225/98

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL

419/96

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - Depu
tado João Fassarella. PTIMG

Defiro, nos termos do art. 105, pará
grafo único, do RICO, o desarquivamento da
seguintes proposições: PL: 213/95, 812195,
897/95, 1.241/95, 1.475/96, 1.638/96,
1.914/96 3.610/97, 4.220/98, 4.221/98,
4.405/98, PL: 13/95, 104/96, 225/98 e PEC
n2 419/96. Publique-se.

Exmo.Sr.
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
nesta

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NR 4.221 DE1998

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 21 de maio de 1999, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 28 de maio de 1999. - Elo(·
zlo Neves Guimarães, Secretário.
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1 - Relatório

O Projeto de Lei nº 4.221 , de 1998, pretende ex
cepcionar o Fundo Nacional da Assistência Social e o
Fundo Nacional da Criança e do Adolescente do al
cance da Lei nº 9.530' de 10 de dezembro de 1997,
que dispõe sobre a utilização dos dividendos e do su
peravit financeiro de fundos e de entidades da Admi
nistração Pública Federal indireta para a amortização
da dívida pública federal. .

Na mesma linha, o Projeto de Lei nº 4.281, de
1998, objetiva incluir nas exceções previstas na lei os
recursos das Instituições Federais de Ensino Superior.

No praz0 regimental, não foram oferecidas
emendas aos projetos.

É o Relatório.

11- Voto Da Relatora

Os dois projetos pretendem, na verdade, impe
dir que eventuais saldos financeiros do Fundo Nacio
nal de Assistência Social, do Fundo Nacional da Cri
ança e do Adolescente e dos recursos orçamentários
do Ensino Superior possam ser utilizados para amor
tização da dívida pública federal de que cuida a Lei nº
9.530, de 10 de dezembro de 1997.

De fato, é inaceitável a pretensão de que políti
cas públicas essenciais, como a assistência social, a
proteção à criança e ao adolescente ou mesmo o en
sino superior, possam apresentar saldos superavitári
os, considerando-se a escassez dos recursos públi
cos frente ao quadro de carência social que apresen
ta o Brasil.

Observe-se que esta lei ressalva, no art. 1º, inci
so 11, a utilização de superávit do Fundo Nacional do
Desenvolvimento da Educação - FNDE, Fundo Naci
onal da Cultura - FNC, Fundo de Defesa da Econo
mia Cafeeira - FUNCAFÉ, Fundo Nacional de Desen
volvimento - FND, Fundo de Desenvolvimento do
Ensino Profissional Marítimo - FDEPM, Fundo de Fi
nanciamento ao Estudante do Ensino Superior 
FIES e os recursos provenientes de contribuições di
retas dos servidores públicos com finalidade específi
ca, importando notarque o Funcafé, o FND, FDEPM e
o Fies foram acrescentados pela Medida Provisória nº
1.766 e reedições.

Ademais, a lei em tela dispõe expressamente,
no § 2!l do mesmo artigo, que não se aplicam as suas
determinações aos fundos constitucionais de apoio
ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste; os de interesse da defesa nacional, o
Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT e o Fundo
Nacional de Saúde - FNS.

Ora, se houve possibilidade de excepcionar do
crivo da lei todos os recursos orçamentários acima
especificados, muito mais justo nos parece conside
rar intocaveis o Fundo Nacional da Assistência Social
e o Fundo Nacional da Criança e do Adolescente, não
fosse pela natureza de sua destinação, pelo agravan
te da redução de recursos, no orçamento do corrente
ano, para programas da Assistência Social, apesar da
recomposição prometida pelo Governo Federal.

Quanto ao Ensino Superior, observa-se esta
rem ressalvados na lei apenas os recursos do Fundo
que substituiu o Crédito Educativo, ao passo que se
mostra preocupante a escassez de recursos para as
universidades públicas federais, por refletir-se sobre
tudo na produção de pesquisa acadêmica.

Desse moda, entendendo inadmissível a aplica
ção da Lei nº9.530, de 1997, no tocante às dotações
orçamentárias da Assistência Social e do Ensina Su
perior, votamos pela aprovação dos Projetos de Lei
n°S 4.221, de 1998, e 4.281, de 1998, na forma da
Substitutiva em anexo.

Sala da Comissão, 28 de junho de 1999. - Depu
tada Rita Camata, Relatora.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N!!4.221, DE 1998 E AO APENSO

PL N!!4.281, DE 1998

Altera a Lei n!! 9.530, de 10 de de
zembro de 1997, para excluir o Fundo Na
cional de Assistência Social, o Fundo Na
cional da Criança e do Adolescente e os
recursos das Instituições Federais de
Ensino Superior da regra de destinação
de superavits para a amortização da dívi
da pública federal.

O 'Congresso Nacional decreta:
Art. 1!! O § 2º do art. 1º da Lei nº 9.530, de 10 de

dezembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 1º .

\I - o superávit financeiro dos fundos,
das autarquias e das fundações, integrantes
do orçamento fiscal e da seguridade social,
apurado no balanço patrimonial da exercício
de 1997 e seguintes, nos termos do art. 43,
§ 2º da Lei nº 4.320, de 17 de março de
1964, ressalvados: o do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE, o
do Fundo Nacional da Cultura - FNC, o do
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Fundo de Defesa da Economia Cafeeira 
FUNCAFÉ, o do Fundo Nacional de Desen
volvimento - FND, o do Fundo de Desenvol
vimento do Ensino Profissional Marítimo 
FDEPM, o do Fundo de Financiamento ao
Estudante do Ensino Superior - FIES, os re
cursos das Instituições Federais de Ensino
Superior e os provenienes de contribuições
diretas dos servidores públicos com finalida
de específica;

§ 2º Não se aplica o disposto neste ar
tigo aos fundos constitucionais administra
dos pelas instituições financeiras de que tra
ta o art. 159, inciso I, alínea c, da Constitui
ção Federal, aos que interessam à defesa
nacional, ao Fundo de Amparo ao Trabalha
dor - FAT, ao Fundo Nacional de Saúde 
FNS, ao Fundo Nacional de Assistência So
cial - FNAS, ao Fundo Nacional da Criança
e do Adolescente - FNCA." (NR)

Art.2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, 28 de junho de 1999. - Depu
tada Rita Camata, Relatora.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!!4.221 DE 1998

Nos termos do art. 119, caput, li, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 5 de agosto de 1999, por cinco
sessões. Esgotado o prazo não foram recebidas
emendas ao substitutivo.

Sala da Comissão, 12 de agosto de 1999. - Elo
ízio Neves Guimarães, Secretário.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei nº 4.221/98 e o PL nº
4.281/98, apensado, com substitutivo, nos termos do
parecer da Relatora, Deputada Rita Camata.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cleuber Carneiro - Presidente; Jorge Alberto e

Celso Giglio - Vice-Presidentes; Affonso Camargo,
Alceu Collares, Alcione Athayde, Almerinda de Car
valho, Angela Guadagnin, Antônio Joaquim Araujo,
Antonio Paloccí, Arlindo Chinaglia, Armando Abflio,
Arnaldo Faria de Sá, Carlos Mosconi, Confúcio Mou-

ra, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias, Dr. Rosinha, Edu
ardo Barbosa, Eduardo Jorge, Eduardo Seabra, Euler
Morais, IIdefonço Cordeiro, Jandira Feghali, João
Fassarella, Jorge Costa, José Carlos Coutinho, José
Unhares, Lavoisier Maia, Lídia Quinan, Lúcia Vânia,
Marcondes Gadelha, Nilton Baiano, Rafael Guerra,
Raimundo Gomes de Matos, Rita Camata, Saraiva
Felipe, Serafim Venzon, Sérgio Carvalho, Ursicino
Queiroz e Vicente Caropreso.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Cleuber Carneiro, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Altera a Lei n!! 9.530, de 10 de de
zembro de 1997, para excluir o Fundo Na
cional de Assistência Social, o Fundo Na
cional da Criança e do Adolescente e os
recursos das Instituições Federais de
Ensino Superior da regra de destinação
de superávits para a amortização da dívi
da pública federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1!! O § 2º do art. 1º da Lei nº 9.530, de 10 de

dezembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art.1º .

11 - o superávit financeiro dos fundos,
das autarquias e das fundações, integrantes
do orçamento fiscal e da ,seguridade social,
apurado no balanço patrimonial do exercício
de 1997 e seguintes, nos termos do art. 43,
§ 2º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de
1964, ressavaldos: o do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE, o
do Fundo Nacional da Cultura - FNC, o do
Fundo de Defesa da ,Economia Cafeeira 
FUNCAFÉ, o do Fundo Nacional de Desen
volvimento - FND, o do Fundo de Desenvol
vimento do Ensino Profissional Marítimo 
FDEPM, o do Fundo de Financiamento ao
Estudante do Ensino Superior - FIES, os re
cursos das Instituições Federais de Ensino
Superior e os provenientes de contribuições
diretas dos servidores públicos com finalida
de específica;

§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo aos
fundos constitucionais administrados pelas institui
ções financeiras de que trata o art. 159, inciso I, alí-
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nea c, da Constituição Federal, aos que interessam à
defesa nacional, ao Fundo de Amparo ao Trabalha
dor - FAT, ao Fundo Nacional de Saúde - FNS, ao
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, ao
Fundo Nacional da Criança e do Adolescente 
FNCA." (NR)

Art.2º. Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Cleuber Carneiro, Presidente.

*PROJETO DE lEI Nº 467-A, DE 1999
(Do Sr. Coriolano Sales)

Altera a lei n!! 1.060, de 5 de feve
reiro de 1950, que estabelece normas
para a concessão de assistência judi
ciária aos necessitados, para conceder
a gratuidade do exame de DNA, nos ca
sos que especifica; tendo parecer da
Comissão de Seguridade Social e Famí
lia, pela aprovação (relator: Dep. Remi
Trinta).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Finanças e Tributação (art. 54); e
de Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - art. 24, 11.)

·Projeto inicial publicado no DCD de 22-5-99

PARECER DA COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíliA

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do relator
- parecer da Comissão"

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfLIA

TERMO DE RECEBIMENTÇ) DE EMENDAS

PROJETO DE lEI N2 467 DE 1999

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 11 de agosto de 1999, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 18 de agosto de 1999. - Elo
ízio Neves Guimarães, Secretário.

I - Relatório

A proposição ora apreciada tem por objetivo
conceder a gratuidade do exame de DNA aos benefi
ciários da justiça gratuita, quando esse exame for re
quisitado pelo juiz em casos de investigação de pater
nidade ou maternidade.

Justifica o autor sua proposição ao argumento
de que ações investigatórias de paternidade poderi
am ter seu curso mais acelerado e sem margem de
erro caso as pessoas tivessem acesso ao "exame de
DNA".

O projeto veio a esta Comissão para parecer,
nos termos regimentais.

É o relatório.
Cabe a esta Comissão de Seguridade Social e

Família votar o mérito da proposição.
De fato, uma lei no sentido proposto vem ao en

contro dos anseios da sociedade, que é o de demo
cratizar o exame de DNA.

Por ser um exame com margem de erro pratica
mente zero, possibilita uma decisão judicial mais ágil
e sem erros.

Infelizmente tal possibilidade hoje em dia é ga
rantida apenas àqueles que podem pagar pelo exa
me. Sendo o seu custo elevado, a maioria da popula
ção dele não se beneficia, salvo nos estados que já o
garantem por lei, como é acaso da Lei Distrital nº
1.097 de 4 de junho de 1996.

É medida de isonomia conceder a todo o País a
possibilidade de usufruir de mais avanço tecnológico,
razão pela qual voto pela inteira aprovação do Projeto
nº 467/99.

Sala da Comissão, 3 de dezembro de 1999. 
Deputado Remi Trinta, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei nº 467, de 1999, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Remi Trinta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cleuber Carneiro - Presidente; Jorge Alberto e

Celso Giglio - Vice-Presidentes; Affonso Camargo,
Alceu Collares, Alcione Athayde, Almerinda de Car
valho, Ângela Guadagnin, Antônio Joaquim Araújo,
Antonio Palocci, Arlindo Chinaglia, Armando Abrlio,
Arnaldo Faria de Sá, Carlos Mosconi, Confúcio Mou
ra, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias, Dr. Rosinha, Edu
ardo Barbosa, Eduardo Jorge, Eduardo Seabra, Euler
Morais, IIdefonço Cordeiro, Jandira Feghali, João
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Fassarella, Jorge Costa, José Carlos Coutinho, José
Unhares, Lavoisier Maia, Udia Quinan, Lúcia Vânia,
Marcondes Gadelha, NUton Baiano, Rafael Guerra,
Raimundo Gomes de Matos, Rita Camata, Saraiva
Felipe, Serafim Venzon, Sérgio Carvalho, Ursicino
Queiroz e Vicente Caropreso.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Cleuber Carneiro, presidente.

*PROJETO DE LEI N2 579-A, DE 1999
(Do Sr. Ricardo Berzoini e outros)

Revoga dispositivo da Lei n2 4.595,
de 31 de dezembro de 1964, que "dispõe
sobre a Política e as Instituições Monetá
rias, Bancárias e Creditícias, cria o Con
selho Monetário Nacional, e dá outras
providências"; tendo parecer da Comis
são de Finanças e Tributação, pela não
implicação da matéria com aumento ou
diminuição da receita ou da despesa pú
blicas, não cabendo pronunciamento
quanto à adequação financeira e orça
mentária e, no mérito, pela rejeição, con
tra os votos dos Deputados João Paulo,
José Pimentel e Ricardo Berzoini (relator:
Dep. Rodrigo Maia).

(Às Comissões de Finanças e Tributa
ção (mérito); e de Constituição e Justiça e
de Redação (Art. 54) - Art. 24,11.)

*Projeto inicial publicado no OCO de 1-5-99

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N9 579 DE 1999

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determi
nou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das Co
missões de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 7-6-99, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 14 de junho de 1999. - Maria
Linda Magalhães, Secretária.

I - Relatório

O projeto de lei em exame pretende estabelecer
o horário de atendimento ao público nas agências
bancárias, das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira.
Para viabilizar esta proposta, revoga o art. 4º, inciso
VIII, da Lei nº 4.595, de 31-12-64.

Estabelece também que o atendimento seja
prestado por bancários em 2 turnos de trabalho de 6
horas. Finalmente, determina que as agências bancá
rias devam dispor de guichês de caixa para atendi
mento prioritário de deficientes físicos, idosos e ges
tantes.

Na justificação apresentada, o ilustre Deputado
Ricardo Berzoini, juntamente com outros sfgnitários,
salienta a exigência de o Sistema Financeiro manter
um horário de atendimento compatível com as neces
sidades da população. Já o turno de trabalho de 6 ho
ras para os bancários tem o objetivo de diminuir a alta
incidência de doenças nervosas na categoria, devido
à sobrecarga atual.

Nos termos regimentais, compete-nos manifes
tar sobre o mérito da proposição (art. 24, 11) e sobre
sua adequação financeira e orçamentária (art. 53, 11).

11 - Voto do Relator

Inicialmente, louvamos a nobre intenção do ilus
tre Deputado Ricardo Berzoini, estimado Par nesta
Comissão, ao lado de outros signitários não menos
ilustres, entre eles o prezado Colega José Pimentel,
propondo a ampliação do horário de atendimento ao
público pelas instituições financeiras.

Entretanto, a matéria em apreço é de competên
cia do Conselho Monetário Napional (CMN), nos ter
mos da Lei nº 4.595, art. 4º, inciso VIII, in verbis:

':t\rt. 4º Compete ao Conselho Monetário Nacio
nal, segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente
da República:

VIII - Regular a constituição, funciona
mento e fiscalização dos que exercerem ati
vidades subordinadas a esta lei, bem como
a aplicação das penalidades previstas."

A proposição em exame tem o mérito de reco
nhecer a competência do Conselho Monetário Nacio
nal para regulamentar a matéria. Assim, em seu prime
iro artigo propõe a revogação do inciso VIII, acima
transcrito. Porém, este procedimento abre lacuna basi
lar na regulação do Sistema Financeiro, pois o inciso
referido abrange questões de maior relevância e com
plexidade do que o horário de atendimento ao público.
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Desta forma, reiterando nossa estima pessoal
pelos autores, manifestamos nosso voto contrário à
proposição em análise.

Por outro lado, compete a esta Comissão de Finan
ças, além de manifestar-se sobre o exame de mérito,
apreciar a proposta quanto à sua adequação orçamentá
ria e financeira, conforme prevêem os arts. 32, IX, h, e 53,
11, do Regimento interno da Câmara dos Deputados.

Na conformidade das disposições contidas no
RICD somente aquelas proposições "que importem
aumento ou diminuição de receita ou de despesa pú
blica" estão sujeitas ao exame de compatibilidade ou
adequação orçamentária e financeira.

A matéria tratada no projeto em exame não tem
repercussão direta ou indireta no Orçamento da União,
eis que se reveste de caráter essencialmente normati
vo, sem impacto financeiro ou orçamentário públicos.

Pelo acima exposto, somos pela não implicação
da matéria em aumento de despesa ou diminuição da
receita, não cabendo a este órgão técnico realizar
exame de adequação quanto aos aspectos financei~o

e orçamentário públicos do Projeto de Lei n!! 579, ~e
1999; quanto ao mérito opinamos por sua rejeição.

Sala da Comissão, 25 de abril de 1999. - Depu
tado Rodrigo Maia, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu pela não impli
cação da matéria com aumento ou diminuição da re
ceita ou da despesa públicas, não cabendo pronunci
amento quanto à adequação financeira e orçamentá
ria e, no mérito, pela "rejeição do Projeto de Lei n!!
579/99, nos termos do parecer do relator, Deputado
Rodrigo Maia, contra os votos dos Deputados João
Paulo, José Pimentel e Ricardo Berzoini.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Manoel Castro - Presidente; Gastão Vieira e Antonio
Cambraia - Vice-Presidentes; Antonio Kandir, Cus
tódio Mattos, José Militão, Max Rosenmann, Rodrigo
Maia, Sampaio Dória, Silvio Torres, Edinho Bez, Mil
ton Monti, Pedro Novais, Jorge Khoury, José Ronal
do, Lael Varella, Roberto Brant, Carlito Merss, João
Paulo, José Pimentel, Ricardo Berzoini, Fétter Júni
or, Dr. Evilásio, Marcos Cintra, Pedro Eugênio, Juqui
nha, Antônio do Valle, Coriolano Sales, Francisco
Garcia e Nice Lobão.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Manoel Castro, Presidente.

*PROJETO DE LEI N!! 696-A, DE 1999
(Do Sr. Enio Bacci)

Autoriza pessoas, a partir dos 35
anos de idade, que tenham cursado pelo
menos um ano do 29 grau, a prestarem
exames vestibulares e dá outras provi
dências; tendo parecer da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, pela rejeI
ção, contra os votos dos Deputados Gil
mar Machado e Eduardo Seabra (relator:
Dep. Osvaldo Coelho).

(Às Comissões de Educação, Cultura e
Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24,11.)

*Projeto inicial publicado no OCO de 25-5-99

PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N9 696, DE 1999

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1!!, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a
S~ Presidenta determinou a abertura e divulga
çao na Ordem do Dia das Comissões - de prazo
para apresentação de emendas ao projeto, a par
tir de 23 de junho de 1999, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas
ao projeto.

Sala da Comissão, 30 de junho de 1999. - Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretaria.

I - Relatório

Este projeto de lei, de autoria do nobre Deputa
do Enio Bacci, objetiva liberar do requisito de conclu
são de segundo grau as pessoas de mais de 35 anos
de idade.

Esgotado o prazo regimental não foram apre
sentadas emendas.
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11 - Voto do Relator

Este projeto de lei contraria diferentes dispositi
vos da Constituição Federal.

A interpretação corrente, considerando o dis
posto no art. 207 da Carta Magna, que institui a auto
nomia universitária, é a de que decisões relativas à
ocupação de vagas não seriam regidas por lei federal,
mas sim por normas internas a cada instituição.

A qualidade do ensino é, por sua vez, garantid~
pelo art. 206, VII e o projeto de lei implica uma suavI
zação do critério de mérito para acesso ao ensino su
perior. Por outro lado, o art. 206, I, obriga à "igualdade
de condições para acesso e permanência na escola",
dispositivo frente ao qual o projeto de lei está franca
mente em conflito.

Por esses motivos, diversos projetos, com o obje
tivo de reservar vagas ou facilitar o acesso às universi
dades públicas e particulares para estudantes originári
os da escola pública, estudantes carentes, estudantes
fisicamente prejudicados, ou ainda estudantes com ida
de mais avançada, já foram rejeitados e definitivamente
arquivados pela Câmara dos Deputados devido à sua
inconstitucionalidade. São casos análogos ao atual.

Quanto ao mérito, não há nenhuma razão consis
tente que justifique um projeto de lei que busque facilitar
a entrada na universidade de maiores de 35 anos. Por
que 35 anos e não 50 ou 30 anos de idade? Esta é uma
definição inteiramente arbitrária. Porque, simplesmente,
não se dispensar de qualquer matrícula no segundo
grau, todo e qualquer candidato ao ensino superior?

Se o argumento for o da experiência adquirida
em atividades práticas, há que se observar que a ida
de em que esta é conquistada varia de indivíduo para
indivíduo e de uma atividade profissional para outra.

Não existe, por outro lado, nenhum empecilho para
que maiores de 35 anos, que tenham concluído apenas
um ano do segundo grau, prestem exame supletivo e,
desta forma, possam se candidatar ao vestibular.

Há que se observar, também, que a vaga obtida
por um indivíduo maior de 35 anos será, sempre, a
vaga subtraída de outro indivíduo, de qualquer idade.

_ O mais grave, entretanto, é a substituição do cri
tério de mérito por um critério de idade, o que, do pon
to de vista acadêmico, não faz o menor sentido. O im
portante é que haja um sólido sistema de ensino bási
co que propicie oportunidades iguais ao egresso de
todos os setores sociais.

Já estão sendo tomadas, também, uma série de
medidas no sentido de se flexibilizar o acesso ao ensi
no superior, criando-se formas alternativas ao vesti-

bular. Neste caso, o projeto de lei perde, inclusive, o
sentido. pois restringe sua abrangência ao vestibular.

Por todas essas razões, nosso parecer é desfa-
I

vorável ao projeto de lei em epígrafe.
Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu

tado Osvaldo Coelho, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje rejeitou o Projeto
de Lei nº 696/99, contra os votos dos Deputados GiI
mar Machado e Eduardo Seabra, nos termos do pare
cer do Relator, Deputado Osvaldo Coelho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Pedro Wilson, Presidente; Gilmar Marchado, Marisa
Serrano e Nelo Rodolfo, Vice-Presidentes; Agnelo
Queiroz, Átila Lira, Celcita Pinheiro, Éber Silva, Edu
ardo Seabra, Esther Grossi, Eurico Miranda, Flávio
Ams, João Matos, Jonival Lucas Júnior, Luis Barbo
sa, Maria Elvira, Nice Lobão, Nilson Pinto, Osvaldo
Biolchi, Osvaldo Coelho, Renato Silva, Walfrindo
Mares Guia e Zé Gomes da Rocha.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Pedro Wilson, Presidente.

PROJETO DE LEI N2 715-A, DE 1999
(Do Sr. José Linhares)

Assegura acesso de religiosos, para
fins de assistência, nos hospitais, clíni
cas e similares de ordem pública ou pri
vada; tendo parecer da Comissão de Se
guridade Social e Família pela aprovação
deste, com emenda, e pela rejeição dos
PL de nOs 881/99 e 1.293/99, apensados,
com complementação de voto (Relator:
Dep. Sérgio Carvalho).

(Às Comissões 'le Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de Re
dação (art. 54) - art. 2411.)

SUMÁRIO
I - Projeto Inicial
11 - Projetos apensados: PL nº 881/99 e PL nº

1.293/99
111- Na Comissão de Seguridade Social e Família:

- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do Relator
- complementação de voto
- emenda oferecida pelo Relator
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão
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o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Aos sacerdotes e demais ministros religi

osos é assegurado o acesso para fins de assistência
religiosa e, á qualquer momento, para administração
dos sacramentos, nos hospitais, clínicas e similares,
de ordem pública ou privada, junto ao paciente enfer
mo que solicite tal assistência, por si ou por intermé
dio de familiar ou pessoa que, reconhecidamente, pri
ve da intimidade do referido paciente.

Parágrafo único - Tal assistência se dará na pre
sença do profissional médico ou de profissional por
ele autorizado a fazer o referido acompanhamento.

Art.2º Esta lei entrará em vigor na data da sua pu
blicação oficial revogadas as disposições em contrário.

Justificação

Oprojeto de lei em tela já foi apresentado em duas
versões pelos ilustres Deputados Wilson leite Passos e
Lídia Quinam , em ambos, é colocado em evidência o
art. 5º, parágrafos 6º e 7º da Constituição Federal que
considera "inviolável a liberdade de Consciência e de
crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos
locais de culto ea suas liturgias", assim como .....nos ter
mos da lei, a prestação de assistência religiosa nas enti
dades civis e militares de internação coletiva".

Reeditando o já discutido nesta comissão dos re
feridos projetos de lei por nós relatados e tendo recebi
do do relator o substitutivo, julgamos ser oportuno nesta
legislatura trazê-lo àdiscussão deste egrégio colegiado.

Sala das Sessões, 27 de abril de 1999. - José
Unhares, Deputado Federal.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI"

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TíTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPíTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igual
dade, à segurança e à propriedade, nos termos se
guintes:

VI- é inviolável a liberdade de consciência e de
crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos
locais de culto e a suas liturgias;

VII - é assegurada, nos termos da lei, a presta
ção de assistência religiosa nas entidades civis e mili
tares de internação coletiva;

PROJETO DE LEI Nº 881, DE 1999
(Do Sr. Marcos de Jesus)

Dispõe sobre o livre acesso de auto
ridades religiosas em postos de saúde,
hospitais e cemitérios.

APENSE-SE AO PROJETO DE LEI
N!! 715, DE 1999

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Independe de licença da administração
o acesso de autoridades religiosas em postos de sa
úde públicos, confessionais particulares, hospitais e
cemitérios.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

Apesar da garantia Constitucional de presta
ção de assistência religiosa nas entidades civis e
militares de internação coletiva (art. 59, VII), hospi
tais e postos de saúde recalcitram no atendimento
dessa garantia, criando impedimentos descabidos
ao acesso de religiosos aos seus estabelecimen
tos ou repartições.

Objetiva, assim, o presente projeto de lei, tor
nar livre o acesso de autoridades religiosas naque
les locais, sem qualquer condicionamento.

Conto, assim, com o indispensável apoio dos
nobres Colegas que não faltarão, também, com
seus indispensáveis suprimentos ao seu aperfei
çoamento.

Sala das Sessões, 11 de maio de 1999. - De
putado Marcos de Jesus.



25480 Quinta-feira 18 DUUUODACÂMARADOSDEPUTADOS Maio de 2000

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS
CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TfTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPITULO I
Dos Direitos e Deveres individuais e Coletivos

Art. 52 Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos ter
mos seguintes:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações, nos termos desta Constituição;

11 - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

111- ninguém será submetido a tortura nem a tra
tamento desumano ou degradante;

IV - é livre a manifestação do pensamento,
sendo vedado o anonimato;

V - é assegurado o direito de resposta, propor
cionai ao agravo, além da indenização por dano ma
terial, moral ou à imagem;

VI - é inviolável a liberdade de consciência e
de crença, sendo assegurado o livre exercício dos
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a pro
teção aos locais de culto e a suas liturgias;

VII - é assegurada, nos termos da lei, a pres
tação de assistência religiosa nas entidades civis e
militares de internação coletiva;

VIII- ninguém será privado de direitos por mo·
tivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou
política, salvo se as invocar para eximir-se de obri
gação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir
prestação alternativa, fixada em lei;

PROJETO DE LEI N!!1.293, DE 1999
(Do Sr. Glycon Terra Pinto)

Assegura o acesso dos ministros
religiosos aos hospitais públicos e priva
dos do País.

APENSE-SE AO PROJETO DE LEI
N!! 715, DE 1999

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1!! E assegurado aos ministros religiosos
de qualquer culto o acesso aos hospitais públicos e
privados do País, com a finalidade de prestar assis
tência espiritual e religiosa aos enfermos das res
pectivas profissões de fé.

Art. 22 O acesso dos ministros religiosos aos
hospitais obedecem a normas fixadas por cada es
tabelecimento, de maneira a que não seja prejudica
da a rotina assistencial.

Parágrafo 1º O estabelecimento hospitalar as
segurará as condições logísticas para as práticas re
ligiosas respectivas, assim como acomodações para
a presença dos respectivos ministros religiosos no
hospital.

Parágrafo 2º Os ministros, para terem acesso
aos hospitais, serão credenciados pelas respectivas
congregações religiosas.

Art. 32 Aos enfermos é facultada a recusa à as
sistência religiosa oferecida.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 52 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O presente projeto vem 'apenas disciplinar o já
preceituado no inciso VI, art. 52 da Constituição Fede
ral que assegura, "nos termos da lei, a prestação de
assistência religiosa nas entidades civis e militares de
internação".

Neste caso, trata-se de hospitais, onde e quan
do a questão da assistência religiosa e apoio moral e
espiritual se fazem especialmente necessários e, mu
itas vezes, urgente.

Conclamamos, pois os nobres colegas a se ir
manarem nesta iniciativa que se baseia, além do dire
ito individual, no princfpio da solidariedade e respeito
ao livre arbítrio.

Sala das Sessões, 23 de junho de 1999. - Depu
tado Glycon Terra Pinto.
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COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS
CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil
1988

TITULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAP(TULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distin
ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasilei
ros e aos estrangeiros residentes no Pafs a inviolabili
dade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à se
gurança e à propriedade, nos termos seguintes:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações, nos termos desta Constituição;

11 - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

111- ninguém será submetido a tortura nem atra
tamento desumano ou degradante;

IV - é livre a manifestação do pensamento, sen
do vedado o anonimato;

V- é assegurado o direito de resposta, proporci
onai ao agravo, além da indenização por dano materi
al, moral ou à imagem;

VI- é inviolável a liberdade de consciência e de
crença, sendo assegurado o livre exercfcio dos cultos
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos
locais de culto e a suas liturgias;

VII - é assegurada, nos termos da lei, a presta
ção de assistência religiosa nas entidades civis e mili
tares de internação coletiva;

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíliA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nº715 DE 1999
Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 17 de junho de 1999, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 24 de junho de 1999. - Eloí·
zio Neves Guimarães, Secretário.

I - Relatório

Trata-se de iniciativa do ilustre Deputado José
Unhares que assegura o acesso de ministros religio
sos de qualquer credo aos estabelecimentos de saú
de, com fins de prestar assistência espiritual e minis
tração de sacramentos, quando o paciente requeira
tal assistência.

Define que o ato deverá ser acompanhado por
profissional médico ou por ele autorizado a fazer o
acompanhamento do paciente. Está apensado o PL nº
881, de 1999, do Deputado Marcos de Jesus sobre o
mesmo tema e o PL nº 1.293, do Deputado GUcon Ter
ra Pinto de mesmo teor. Todavia o PL n'88 franqueia o
acesso dos ministros religiosos aos estabelecimentos,
independentemente de licença ou autorização.

11 - Voto do Relator

De mérito inquestionável e respaldado no direito
individual quanto à prática e assistência religiosa, o
PL encontra-se lavrado em boa técnica legislativa. To
davia, ao se considerar o PL apensado, somos con
trários ao livre acesso, sem controle técni
co-administrativo do estabelecimento, o que poderá
interferir na rotina do serviço. Não houve emendas.

Assim, somos pela arovação do PL nº 715, de
1999, com rejeição do PL nº 881, do Dep. Marcos de
Jesus pelos motivos acima expostos e do PL nº
1.293, de 1999, contemplado pelo primeiro

É o voto.
Sala da Comissão, 8 de novembro de 1999. 

Deputado Sérgio Carvalho, Relator.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Em face da discussão havida na Reunião Ordi
nária da Comissão de Seguridade Social e Famflia,
realizada hoje, acato a sugestão proposta pelo plená
rio, durante a discussão da matéria, apresentando
uma emenda modificativa ao Parágrafo único do art.
1º do projeto.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Sérgio Carvalho.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao parágrafo único do art. Iº do projeto, a
seguinte redação:

"Art.1º .
Parágrafo único. Tal assistência se dará com

anuência do profissional médico ou de profissional
por ele autorizado a fazer o referido acompanhamen
to, devendo obedecer a normas fixadas por cada es-
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tabelecimento, de maneira a que não seja prejudica
da a rotina de atendimento ao enfermo.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Sérgio Carvalho, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei nº715/99, com emenda, e re
jeitou os de nºs 881/99 e 1.293/99, apensados, nos
termos do parecer do Relator, Deputado Sérgio Car
valho, com complementação de voto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Cleuber Carneiro - Presidente; Jorge Alberto
e Celso Giglio - Vice-Presidentes; Affonso Camar
go, Alceu Collares, Alcione Athayde, Almerinda de
Carvalho, Angela Guadagnin, Antonio Joaquim
Araújo, Antônio Palocci, Arlindo Chinaglia, Arman
do Abílio, Arnaldo Faria de Sá, Carlos Mosconi,
Confúcio Moura, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias,
Dr. Rosinha, Eduardo Barbosa, Eduardo Jorge,
Eduardo Seabra, Euler Morais, IIdefonço Cordeiro,
Jandira Feghali, João Fassarella, Jorge Costa,
José Carlos Coutinho, José Unhares, Lavoisier
Maia, Lídia Quinan, Lúcia Vânia, Marcondes Ga
delha, Nilton Baiano, Rafael Guerra, Raimundo
Gomes de Matos, Rita Camata, Saraiva Felipe,
Serafim Venzon, Sérgio Carvalho, Ursicino Quei
roz e Vicente Caropreso.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Cleuber Carneiro, Presidente.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

Dê-se ao parágrafo único do art. 1º do projeto, a
seguinte redação:

"Art.1º .

Parágrafo único. Tal assistência se dará com
anuência do profissional médico ou de profissional
por ele autorizado a fazer o referido acompanha
mento, devendo obedecer a normas fixadas por
cada estabelecimento, de maneira a que não seja
prejudicada a rotina de atendimento ao enfermo".

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Cleuber Carneiro, Presidente.

* PROJETO DE LEI N~933·A, DE 1999
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N!! 624/99

Altera o Decreto-Lei n!! 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal, medi-

ante a tipificação de condutas que constitu
em crimes contra a previdência social, e dá
outras providências; tendo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de Re
dação, pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa deste e das emen
das apresentadas em plenário e, no mérito,
pela aprovação com substitutivo, deste e
da emenda de nº 7 e pela rejeição das de
mais, contra os votos dos Deputados Caio
Riela, Inaldo Leitão, Fernando Coruja, José
Roberto Batochio e José Antônio Almeida;
unanimemente pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação das emendas de nºs 3 e 5,
nos termos do parecer reformulado do rela
tor. As emendas de nºs 2 e 4 foram rejeita
das contra os votos dos Deputados José
Genoíno e Sérgio Miranda. O Deputado Ri
cardo Fiúza apresentou voto em separado
(Relator: Deputado Vilmar Rocha).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação.)

* Projeto inicial publicado no DCD de 19-5-99

SUMÁRIO

EMENDAS APRESENTADAS EM PLENÁRIO

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- reformulação de parecer
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão
- voto em separado

EMENDAS APRESENTADAS EM PLENÁRIO AO
PL N!!933/99

(8)

Emenda n!! 1

EMENDA AO PROJETO DE LEI
N2 933/99, DO PODER EXECUTIVO

Altera o Decreto-Lei n!! 2.848, de 7
de dezembro de 1940 - Código Penal,
mediante a tipificação de condutas que
constituem crimes contra a previdência
social, e dá outras providências.

Dê-se ao art. 168-A do referido decreto-lei,
constante do art. 1!! do projeto, a seguinte redação:

"Art. 168-A ..
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Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e
multa.

§ 19 A pena é de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cin
co) anos para quem deixar de:

111 - pagar salário-família, salário-maternidade
ou outro benefício devido a segurado, quando as res
pectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsa
dos à empresa pela previdência social, ou desconta
das do valor da respectiva contribuição.

§ 4º A confissão da dívida com parcelamento do
débito previdenciário acarretará a suspensão do pro
cesso."(NR)

Justificação

A emenda objetiva aumentar a pena de reclusão
cominada para a prática da conduta descrita no art.
168-A, caput, mantida a pena mais branda para as
condutas tipificadas em seu § 19• Inclui § 49, para que
seja suspenso o processo. em casos de confissão da
dívida com parcelamento do débito previdenciário.
Inclui-se ainda, no inciso 111 do art. 168-A expressão
"ou descontadas do valor da respectiva contribuição".

Sala das Sessões, de abril de 2000. - Deputado
Arnaldo Madeira.

PROJETO DE LEI N!!933, DE 1999

Emenda n!!2

Requeremos, nos termos regimentais. a supres
são do § 2º do artigo 168-A, do art. 1º do Projeto de
Lei n9 933. de 1999.

Sala das Sessões, 18 de abril de 2000. - Depu
tado Walter Pinheiro, PT.

Justificação

A manutenção do dispositivo será um grande e
equivocado passo para a manutenção da impunidade
e para a não-aplicação da lei penal.

A supressão, nesse sentido, se faz necessária,
a fim de que os objetivos perquiridos com a criminali
zação de condutas lesivas à Previdência Social sejam
atingidos.

PROJETO DE LEI N!! 933, DE 1999

Emenda n!!3

Requeremos, nos termos regimentais. a supres
são da expressão "e houver demonstrado intenção de

não voltar a delinqüir", constante do § 39 do art.
168-A, do art. 1º do Projeto de Lei nº 933, de 1999.

Sala das Sessões, 1Bde abril de 2000. - Depu
tado Walter Pinheiro, PT.

Justificação

A manutenção dessa expressão, de índole ex
tremamente subjetiva e sem qualquer amparo jurídi
co, na mesma esteira do art. 2º, representa uma aber
tura de porta para a entrada no campo da-impunidade
e, conseqüentemente, para a frustração do trabalho
de repressão dos delitos previdenciários.

PROJETO DE LEI N!!933, DE 1999

Emenda n!!4

Requeremos, nos termos regimentais, a supres
são do § 1º do art. 337-A, do art. 19 do Projeto de Lei
nº 933, de 1999.

Sala das Sessões, 1B de abril de 2000. - Depu
tado Walter Pinheiro, PT.

Justificação

A manutenção do dispositivo será um grande e
equivocado passo para a manutenção da impunida
de e para a não-aplicação da lei penal.

A supressão, nesse sentido, se faz necessária,
a fim de que os objetivos perquiridos com a crimina
Iização de condutas lesivas à Previdência Social se
jam atingidos.

PROJETO DE LEI N!!933, DE 1999

Emendan!!5

Requeremos, nos termos regimentais, a su
pressão da expressão "e houver demonstrado inten
ção de não voltar a delinqüir", constante do § 2º do
art. 337-A, do art. 1º do Projeto de Lei nº 933, de
1999.

Sala das Sessões, 18 de abril de 2000. - Depu
tado Walter Pinheiro, PT.

Justificação

A manutenção dessa expressão, de índole
extremamente subjetiva e sem qualquer amparo
jurídico, na mesma esteira do art. 29 representa
uma abertura de porta para a entrada no campo
da impunidade e, conseqüentemente, para a frus
tração do trabalho de repressão dos delitos previ-

. denciários.
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Emenda n"'6

EMENDA AO PROJETO DE LEI
N9 933/99, DO PODER EXECUTIVO

Altera o Decreto-Lei n!l! 2.848, de 7
de dezembro de 1940 - Código Penal,
mediante a tipificação de condutas que
constituem crimes contra a Previdência
Social, e dá outras providências.

Dê-se ao art. 337-A do referido decreto-lei, a se
guinte redação:

Art. 337-A .

§1!! Tratando-se de empregador pessoa física, o
juiz poderá reduzir a pena da metade a 1/3, ou aplicar

. só a de multa, ou a prestação de serviço alternativo.
§ 29 É extinta a punibilidade se o agente, espon

taneamente, declara e confessa as contribuições, im
portâncias ou valores e presta as informações devi
das à previdência social, na forma definida em lei ou
regulamento, antes do início da ação fiscal;

§ 3º É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena
ou aplicarsomente a de multa se o agente for primário
e houver demonstrado intenção de não voltar a delin
qüir, desde que:

...........................................................................(NR).

Justificação

A emenda visa a atenuar a pena, quando se tra
tar de empregador pessoa física, ficando o juiz autori
zado a reduzir a pena da metade a 1/3, ou aplicar só a
multa, ou, ainda, a prestação de serviço alternativo, a
depender da conduta do agente, sendo renumerados
os demais parágrafos.

Sala das Sessões, 18 de abril de 2000. - Depu
tado Arnaldo Madeira.

PROJETO DE LEI N'" 933, DE 1999

Emenda n"'7

Requeremos, nos termos regimentais, a supres
são da expressão "se estiver presente", constante do
art. 8º do Projeto de Lei nº 933, de 1999.

Sala das Sessões, 18 de abril de 2000. - Depu
tado Walter Pinheiro, PT.

Justificação

O direito à ampla defesa se consubstancia em
postulado básico insculpido no texto fundamental.

Nesse sentido, a supressão da expressão é medida
que se impõe, para expurgar do texto do projeto fla
grante inconstitucionalidade.

PROJETO DE LEI N2 933, DE 1999

Emenda n!!8

Requeremos, nos termos regimentais, a supres
são do § 1º do art. 8º, do Projeto de Lei nº 933, de
1999.

Sala das Sessões, 18 de abril de 2000. - Depu
tado Walter Pinheiro, PT.

Justificação

Amedida é corolário da alteração proposta em
face do caput.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO

I - Relatório

O projeto em apreço acresce dispositivos ao
Código Penal, tipificando as seguintes condutas con
tra a Previdência Social:

- apropriação indébita previdenciária;
- inserção de dados falsos em sistema informa-

tizado;
- modificação ou alteração não-autorizada de

sistema informatizado;
- sonegação de contribuição previdenciária;
- violação de sistema informatizado;
- divulgação de segredo previdenciário;
- dano de sistema informatizado;
- uso indevido de símbolo previdenciário;
- falsificação de documento destinado à Previ-

dência Social;
- permissão ou utilização de acesso

não-autorizado ao sistema informatizado.
Segundo a mensagem enviada, "o crescimento,

o desenvolvimento e a modernização da Previdência
Social nestes últimos anos estão a exigir, na mesma
linha da alteração legislativa previdenciária já realiza
da e do que se encontra em curso, uma moderniza
ção sistematizada da legislação também no que se
refere à tipificação criminal de condutas que venham
a ofender leis especfficas da Previdência Social".

Não houve apresentação de emendas, caben
do-nos, na ocasião, o pronunciamento quanto à cons
titucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e ao
mérito da proposição.

É o relatório.
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11 - Voto do Relator

O projeto de lei em exame atende aos pressu
postos de constitucionalidade relativos à competên
cia da União (art. 22 da CF), ao processo legislativo
(art. 59 da CF) e à legitimidade de iniciativa (art. 61 da
CF).

Não há reparos a fazer quanto à juridicidade e a
técnica legislativa apresenta apenas um erro na
ementa da proposição, sanável por meio de emenda,
para eliminar a expressão "e dá outras providências".

No mérito a proposta é louvável, na medida em
que cria mecanismos jurídicos para o combate à so
negação e outras condutas lesivas à Previdência So-
cial. ~

O projeto traz uma verdadeira atualização da le
gislação penal nesse aspecto, inclusive prevendo
condutas criminais perpetradas por meio de sistemas
informatizados. É o caso, por exemplo, do peculato
eletrônico, consistente em inserir, alterar ou excluir
dados dos sistemas informatizados ou bancos de da
dos da Previdência Social, para obter vantagem ilícita
para si ou para outrem.

Amplia-se o rol dos delitos que objetivam à so
negação fiscal, fechando-se o cerco contra os frauda
dores e sonegadores, a fim de proteger o patrimônio
público e resguardar os direitos e garantias dos traba
lhadores e segurados.

O art. 61 do Código Penal trata de circunstânci
as agravantes. Estes são dados ou fatos que circun
dam a conduta delituosa, não interferindo, todavia, na
configuração do tipo. Nos crimes contra a Previdência
Social, previstos neste projeto, a lesão à previdência,
concreta ou latente, já é elemento decisivo na tipifica
ção e na imputação da pena. Não vemos razão para
elencá-Ia como circunstância agravante.

O § 2º do art. 151 do Código Penal encontra-se
revogado pela lei nº 6.538/78, correspondendo ao §
22 do art. 40 deste diploma legal, que diz respeito aos
crimes contra o serviço postal e o serviço de telegra
ma. Quanto à violação dos meios de comunicação, a
matéria é tratada em legislação própria. Não vislum
bramos a essencialidade da matéria na questão es
pecífica dos crimes contra a Previdência. De qualquer
modo, esse assunto já possui tratamento legal, que
será aplicado aos delitos em exame, quando couber.

No que tange ao crime de dano, a redação do
projeto refere-se apenas ao funcionamento autoriza
do, restringindo o alcance da tipificação. Torna-se ne
cessário modificar a redação para incluir outros agen·
tes sem essa qualidade.

O julgamento antecipado da lide para absolver o
réu é previsão desnecessária, ante a possibilidade de
impronúncia do réu, prevista no Código de Processo
Penal.

O julgamento à revelia é um procedimento in
compatível com o devido processo legal e o contradi
tório, princípios previstos na Constituição Federal.

A regra do § 3º do art. 82 cria uma dificuldade de
ordem prática no que tange à delimitação dos pontos
da controvérsia que serão objeto de prova. O juiz in
deferirá as perguntas que julgar impertinentes, ao
longo da inquirição.

Finalmente, não vemos razão para que se dis
ponha, neste projeto, acerca de procedimentos a se
rem adotados no processo e julgamento de crimes
contra a Previdência, uma vez que esse tema já está
adequadamente tratado no Código de Processo Pe
nai e as mudanças propostas, a nosso ver, não contri
buem para o aperfeiçoamento da legislação proces
sual penal.

A fim de contornar essas objeções de mérito
que fazemos à proposição, apresentamos substitutivo
em anexo.

Desse modo, concluímos pela constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa, com a mo
dificação proposta a, no mérito, somos pela aprova
ção do Projeto de lei nº933/99, na forma do substitu
tivo em anexo.

Sala da Comissão, 12 de abril de 2000. - Depu
tado Vilmar Rocha, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N!! 933, DE 1999

Dispõe sobre crimes contra a Previ
dência Social.

O Congresso Nacional decreta:

CAPíTULO I
Dos Crimes Contra a Previdência Social

Art. 1º Ficam acrescidos, à Parte Especial do
Decreto-lei n2 2.848, de 7 de dezembro de 1940, os
seguintes dispositivos, que tipificam crimes contra a
Previdência Social:

"Apropriação indébita previdenciária

Art. 16B-A. Deixar de repassar à Previ
dência Social as contribuições recolhidas
dos contribuintes, no prazo e forma legal ou
convencional:
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Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco)
anos, e multa.

§ 1!! Nas mesmas penas incorre quem
deixar de:

I - recolher, no prazo legal, contribui
ção ou outra importância destinada à Previ
dência Social que tenha sido descontada de
pagamento efetuado a segurados, a tercei
ros ou arrecadada do público;

11 - recolher contribuições devidas à
Previdência Social que tenham integrado des
pesas contábeis ou custos relativos à venda
de produtos ou à prestação de serviços;

111 - pagar salário-família, Salá
rio-maternidade ou outro benefício devido a
segurado, quando as respectivas cotas ou
valores já tiverem sido reembolsados à em
presa pela Previdência Social.

§ 2º E extinta a punibilidade se o agen
te, espontaneamente, declara e confessa as
contribuições, importâncias ou valores e
presta as informações devidas à Previdên
cia Social, na forma definida em lei ou regu
lamento, antes do início da ação fiscal.

§ 3º É facultado ao juiz deixar de apli
car a pena ou aplicar somente a de multa se
o agente for primário e houver demonstrado
intenção de não voltar a delinqüir, desde
que:

I - tenha promovido, após o início da
ação fiscal e antes de oferecida a denúncia,
o pagamento da contribuição social previ
denciária, inclusive acessórios; ou

11 - o valor das contribuições devidas,
inclusive acessórios, seja igualou inferior
àquele estabelecido pela Previdência Soci
al, administrativamente, como sendo o míni
mo para o ajuizamento de suas execuções
fiscais."(NR)

"Inserção de dados falsos em siste
ma informatizado

Art. 312-A. Inserir ou facilitar a inser
ção de dados falsos, alterar ou excluir inde
vidamente dados corretos nos sistemas in
formatizados ou bancos de dados da Previ
dência Social com o fim de obter vantagem
indevida para si ou para outrem ou para ca
usar dano à Previdência Social:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12
(doze) anos, e multa." (NR)

"Modificação ou alteração não auto
rizada de sistema informatizado

Art. 319-A. Modificar ou alterar sistema
ou programa de informática sem autorização
ou solicitação da autoridade competente:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a
2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único. As penas são aumen
tadas de um terço até a metade se da modi
ficação ou alteração resulta dano para a
Previdência Social ou para segurado ou
contribuinte."(NR)

"Sonegação de contribuição previ
denciária

Art. 337-A. Suprimir ou reduzir contri
buição social previdenciária e qualquer
acessório, mediante as seguintes condu
tas:

I - omitir da folha de pagamento da
empresa ou de documento de informações
previsto pela legislação previdenciária segu
rados empregado, empresário, trabalhador
avulso ou trabalhador autônomo ou a este
equiparado que lhe prestem serviços;

11 - deixar de lançar mensalmente nos
títulos próprios da contabilidade da empresa
as quantias descontadas dos segurados ou
as devidas pelo empregador ou pelo toma
dor de serviços;

111- omitir, total ou parcialmente, recei
tas ou lucros auferidos, remunerações pa
gas ou creditadas e demais fatos geradores
de contribuições sociais previdenciárias:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco)
anos, e multa.

§ 1e É extinta a punibilidade se o agen
te, espontaneamente, declara e confessa as
contribuições, importâncias ou valores e
presta as informações devidas à Previdên
cia Social, na forma definida em lei ou regu
lamento, antes do início da ação fiscal.

§ 2º É facultado ao juiz deixaor de apli
car a pena ou aplicar somente a de multa se
o agente for primário e houver demonstrado
intenção de não voltar a delinqüir, desde
que:

I - tenha promovido, após o início da
ação fiscal e antes de oferecid~a denúncia,
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o pagamento da contribuição social previ.
denciária, inclusive acessórios; ou

11 - o valor das contribuições devidas
inclusive acessórios, seja igual ou inferio~
àquele estabelecido pela Previdência Soci
al, administrativamente, como sendo o míni
mo para o ajuizamento de suas execuções
fiscais." (NR)

Art. 2º Os arts. 153, 163, 296, 297, 325
e 327 do Decreto-Lei nº 2.848. de 1940,
passam a vigorar com as seguintes altera
ções:

"Art. 153 .

Divulgação de segredo previdenciá-
rio

§ 1º Divulgar informações sigilosas ou
reservadas contidas ou não nos sistemas in
formatizados ou banco de dados da Previ
dência Social:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (qua
tro) anos, e multa.

§ 2º Nas mesmas penas do parágrafo
anterior incorre quem, sabendo-as ilicita
mente obtidas, delas se utiliza." (NR)

"Art. 163 ..
§ 1º Se o crime é cometido:

Dano de sistema informatizado

§ 2º Se o crime é cometido por servi
dor público contra sistema informatizado da
Previdência Social:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis)
anos, e multa."(NR)

Art. 296 ..
§ 1º ..

Uso indevido de símbolo previden
ciário

111 - quem faz uso indevido de marcas,
logotipos, siglas ou quaisquer outros símbo
los utilizados ou identificadores de órgãos e
entidade da Previdência Social, em prejuízo
de outrem ou em proveito próprio ou de ter
ceiro." (NR)

"Art. 297 .

Falsificação de documento destina
do à Previdência Social

§ 3º Nas mesmas penas incorre quem
insere ou faz inserir:

I - na folha de pagamento ou em do
cumento de informações que seja destinado
a fazer prova perante a Previdência Social
pessoa que não possua a qualidade de se
gurado obrigatório;

11 - na Carteira de Trabalho e Previ
dência Social do empregado ou em docu
mento que deva produzir efeito perante a
Previdência Social declaração falsa ou di
versa da que deveria ter sido escrita;

111 - em documento contábil ou em
qualquer outro documento relacionado com
as obrigações da empresa perante a Previ
dência Social declaração falsa ou diversa da
que deveria ter constado.

§ 4º Nas mesmas penas incorre quem
omite, nos documentos mencionados no pa
rágrafo anterior, nome do segurado e seus
dados pessoais, a remuneração, a vigência
do contrato de trabalho ou de prestação de
serviços." (NR)

"Art. 325 .

Permissão ou utilização de acesso
não autorizado a sistema informatizado

§ 1º Nas mesmas penas deste artigo
incorre quem:

I - permite ou facilita, mediante atribui
ção, fornecimento e empréstimo de senha ou
qualquer outra forma, o acesso de pessoas
não autorizadas a sistemas informatizados
ou bancos de dados da Previdência Social;

11 - se utiliza, indevidamente, do aces
so restrito.

§ 2º Se da ação ou omissão resulta
dano à Previdência Social ou a outrem:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis)
anos, e multa." (NR)

"Art. 327 .
§ 1º Equipara-se a servidor público

quem exerce cargo, emprego ou função em
entidade paraestatal, e quem trabalha para
empresa prestadora de serviço contratada
ou conveniada para a execução de atividade
típica da Previdência Social."(NR)
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CAPíTULO 11
Do Procedimento

Art. 32O procedimento de que trata este capítulo
será aplicado aos crimes contra a Previdência Social.

Art. 42Oferecida a denúncia, o réu será citado
para, no prflzo de 15 (quinze) dias, apresentar res
posta escrita, juntar documentos, arrolar até 5 (cinco)
testemunhas e requerer as diligências que entender
necessárias.

Parágrafo único. Se a denúncia não for oferecida
no prazo legal, o representante judicial da entidade de
Previdência Social, promoverá a ação penal subsidiária.

Art. 52 Apresentada a resposta do réu, o juiz de
cidirá do recebimento da denúncia.

Art. 6º Recebida a denúncia, será designada
data para a realização de audiência de instrução e jul
gamento, intimados o réu e seu defensor, o Ministério
Público e, se habilitada como assistente, a entidade
de Previdência Social, por seu representante judicial.

Art. 7º Na audiência de instrução e julgamento,
proceder-se-á ao interrogatório do réu, se estiver pre
sente, e à inquirição das testemunhas arroladas pela
acusação e defesa, nesta ordem.

Art. 8º Após a inquirição das testemunhas, o juiz
concederá 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por igual
prazo, ao Ministério Público e ao representante do as
sistente, se for o caso, e ao defensor do réu para ofe
recimento das alegações finais orais, prolatando em
seguida a sentença, que deverá ser publicada na pró
pria audiência.

Parágrafo único. Quando a causa apresentar
questões de elevada complexidade, ao juiz é faculta
do substituir o debate oral por memoriais escritos,
que deverão ser entregues em 5 (cinco) dias, e profe
rirá a sentença em 10 (dez) dias.

CAPíTULO 111
Das Disposições Finais

Art. 92 O art. 95 da lei nº8.212, de 24 de julho de
1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 95. A empresa que transgredir as
normas desta lei além das outras sanções
previstas, sujeitar-se-á, nas condições em
que dispuser o regulamento:

I - à suspensão de empréstimos e fi
nanciamentos, por instituições financeiras
oficiais;

/I - à revisão de incentivos fiscais de
tratamento tributário especial;

111 - à inabilitação para licitar e contratar
com qualquer órgão ou entidade da adminis
tração pública direta ou indireta federal, esta
dual, do Distrito Federal ou municipal;

IV - à interdição para o exercício do
comércio, se for sociedade mercantil ou co
merciante individual;

V - à desqualificação para impetrar
concordata;

VI - à cassação de autorização para
funcionar no País, quando for o caso." (NR)

Art. 10. Esta lei entra em vigor quarenta e cin
co dias após a data de sua publicação.

Sala da Comissão,12 de abril de 2000. - Depu
tado Vilmar Rocha, Relator.

EMENDAS DE PLENARIO AO PROJETO DE
LEI N2 933, DE 1999
(Do Poder Executivo)

I - Relatório

Indo a Plenário, o Projeto de lei nº 933 de 1999,
recebeu as seguintes emendas:

-N2 1-

De autoria do nobre Deputado Arnaldo Madeira
e outros, propondo nova redação para o art. 168-A do
referido decreto-lei, constante do art. 1!! do projeto,
propondo aumento da pena de reclusão para quem
deixar de pagar salário-famflia, salário-maternidade
ou outro beneficio devido a segurado, além de incluir,
no inciso IJI do art. 168-A, a expressão "ou desconta
das do valor da respectiva contribuição". A emenda
ainda propõe a criação do § 4º, que suspende o pro
cesso para aquele que confessar a dívida previden
ciária, parcelando-a;

-N2 2-

De autoria dos nobres Deputados Doutor Hélio,
Waldemar Costa Neto e outros, suprimindo o § 22 do
art. 168-A, do art. 1SI do projeto que extingue a punibili
dade se o agente, espontaneamente, declara e con
fessa as contribuições e presta as informações devi
das à Previdência Social, na forma definida em lei ou
regulamento, antes do inicio da ação fiscal;

-N2 3-

De autoria dos nobres Deputados Doutor Hélio,
Walter Pinheiro e outros, suprimindo do § 32 do art.
168-A, do art. 12 do projeto a expressão "e houver de
monstrado intenção de não voltar a delinqüir";
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-N!!4-

De autoria do nobre Deputado Doutor Hélio e
outros, suprimindo o § 19 do art. 337-A, do art. 19 do
projeto que extingue a punibilidade se o agente, es
pontaneamente, declara e confessa as contribuições
e presta as informações devidas à Previdência Social,
na forma definida em lei ou regulamento, antes do inr
cio da ação fiscal;

-N!!S-

De autoria do nobre Deputado Doutor Hélio e
outros, suprimindo do § 29 do art. 337-A, do art. 1I! do
projeto a expressão "e houver demonstrado intenção
de não voltar a delinqüir" quando faculta ao juiz deixar
de aplicar a pena ou aplicar somente a multa se o
agente for primário e houver demonstrado intenção
·de não voltar a delinqüir;

-N!!6-

De autoria do nobre Deputado Arnaldo Madei
ra e outros, alterando os parágrafos 19 , 29 e 39 do art.
337-A, do art. 19 do projeto, atenuando a pena, quan
do se tratar de empregador de pessoa física, ficando
o juiz autorizado a reduzir a pena da metade a 1/3,
ou aplicando só a multa, ou, ainda, a prestação de
serviço alternativo, dependendo da conduta do
agente;

-Nl!7-

De autoria do nobre Deputado Doutor Hélio e
outros, suprimindo do art. a9 do projeto a expressão
"se estiver presente", alegando o autor que o direito à
ampla defesa se consubstancia em postulado básico
insculpido no texto fundamental, e que com a supres
são da expressão expurgaria ao texto do projeto fla
grante inconstitucionalidade;

-N!!8-

De autoria do nobre Deputado Doutor Hélio,
Walter Pinheiro e outros, suprimindo o § 19, do art. 81!
do projeto.

Essas emendas vieram a esta Comissão para
se pronunciar quanto à constitucionalidade, juridici
dade, técnica legislativa e mérito.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

As emendas apresentadas atendem aos pres
supostos de constitucionalidade, juridicidade e técnI
ca legislativa. Passemos à análise do mérito.

Emenda nl! 1

- O aumento de pena é desnecessário, pois, en
tendemos que as penas previstas já são compatíveis
com a gravidade da conduta tipificada. Eo § 42 é des
necessário, pois repete matéria já prevista no projeto.

Pela rejeição da emenda.

Emenda n!!2

- A regra é benéfica, já que o objetivo maior é a
arrecadação e a hipótese se assemelha ao arrependi
mento eficaz.

Pela rejeição da emenda.

Emenda n!!3

- Essa expressão já é utilizada em nossa legis
lação penal, não constituindo qualquer novidade.

Pela rejeição da emenda.

Emenda n!!4

- A regra é benéfica, já que o objetivo maior é a
arrecadação ea hipótese se assemelha ao arrependi
mento eficaz.

Pela rejeição da emenda.

Emenda n!l5

- Essa expressão já é.utilizada em nossa legis
lação penal, não constituindo qualquer novidade.

Pela rejeição da emenda.

Emenda n2 6

- O fato de ser o empregador pessoa frsica, não
altera a gravidade e a natureza da conduta; o trata
mento diferenciado constituiria violação da isonomia.

Pela rejeição da emenda.

Emenda n!!7

A supressão não interfere no sentido do texto.
Pela aprovação da emenda.

Emenda n!l8

- No substitutivo apresentado pelo Relator, já foi
expurgado esse parágrafo, restando atendido assim o
objetivo da referida emenda.

Pela rejeição da emenda.
Em face desses argumentos, votamos pela

constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislati
va, e no mérito somos pela aprovação da Emenda n!!7
e pela rejeição das Emendas de n!?s 1, 2, 3, 4, 5, 6 e8.

Sala da Comissão, 10 de maio de 2000. - Depu
'tado Vilmar Rocha, Relator.
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PARECER REFORMULADO

I - Relatório

Em face das ponderações feitas por membros
desta Comissão, quanto ao substitutivo e às emendas
apresentadas no plenário, apresento o parecer com
plementar e novo substitutivo, acolhendo as suges
tões propostas.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O projeto de lei em exame e as emendas apre
sentadas em plenário atendem aos pressupostos de
constitucionalidade relativos à competência da União
(art. 22 da CF), ao processo legislativo (art. 59 da CF)
e à legitimidade de iniciativa (art. 61 da CF).

Não há reparos a fazer quanto à juridicidade, e a
técnica legislativa apresenta apenas um erro na ementa
da proposição, sanável por meio de emenda, para
eliminar a expressão "e dá outras providências".

No mérito a proposta é louvável, na medida em
que cria mecanismos jurídicos para o combate à so
negação e outras condutas lesivas à Previdência So
cial.

O projeto traz uma verdadeira atualização da le
gislação penal nesse aspecto, inclusive prevendo
condutas criminais perpetradas por meio de sistemas
informatizados. É o caso, por exemplo, do peculato
eletrônico, consistente em inserir, alterar ou excluir
dados dos sistemas informatizados ou bancos de da
dos da previdência social, para obter vantagem ilrcita
para si ou para outrem.

Amplia-se o rol dos delitos que objetivam à so
negação fiscal, fechando-se o cerco contra 05 frauda
dores e sonegadores, a fim de proteger o patrimônio
público e resguardar os direitos e garantias dos traba
lhadores e segurados.

O art. 61 do Código Penal trata de circunstânci
as agravantes. Estes são dados ou fatos que circun
dam a conduta delituosa, não interferindo, todavia, na
configuração do tipo. Nos crimes contra a Previdência
Social, previstos neste projeto, a lesão à previdência,
concreta ou latente, já é elemento decisivo na tipifica
ção e na imputação da pena. Não vemos razão para
elencá-la como circunstância agravante.

O § 22 do art. 151 do Código Penal encontra-se
revogado pela Lei nº 6.538/78, correspondendo ao §
2º do art. 42 deste diploma lega', que diz respeito aos
crimes contra o serviço postal e o serviço de telegra
ma. Quanto à violação dos meios de comunicação, a
matéria é tratada em legislação própria. Não vislum-

bramos a essencialidade da matéria na questão es
pecífica dos crimes contra a Previdência. De qualquer
modo, esse assunto já possui tratamento legal, que
será aplicado aos delitos em exame, quando couber.

No que tange ao crime de dano, a redação do
projeto refere-se apenas ao funcionamento autoriza
do, restringindo o alcance da tipificação. Torna-se ne
cessário modificar a redação para incluir outros agen
tes sem essa qualidade.

O julgamento antecipado da lide para absolver o
réu é previsão desnecessária, ante a possibilidade de
impronúncia do réu, prevista no Código de Processo
Penal.

O julgamento à revelia é um procedimento in
compatível com o devido processo legal e o contradi
tório, princípios previstos na Constituição Federal.

A regra do § 32 do art. 82 cria uma dificuldade de
ordem prática no que tange à delimitação dos pontos
da controvérsia que serão objeto de prova. O juiz in
deferirá as perguntas que julgar impertinentes, ao
longo da inquirição.

Finalmente, não vemos razão para que se dis
ponha, neste projeto, acerca de procedimentos a se
rem adotados no processo e julgamento de crimes
contra a Previdência, uma vez que esse tema já está
adequadamente tratado no Código de Processo Pe·
nal e as mudanças propostas, a nosso ver, não contri·
buem para o aperfeiçoamento da legislação proces
sualpenal.

Passo a me pronunciar quanto ao mérito das
emendas:

Emenda ne1

- O aumento de pena é desnecessário, pois, en
tendemos que as penas previstas já são compatíveis
com a gravidade da conduta tipificada. E o § 42 é des
necessário, pois repete matéria já prevista no projeto.

Pela rejeição da emenda.

Emenda n!!2

- A regra é benéfica, já que o objetivo maior é a
arrecadação e a hipótese se assemelha ao arrependi
mento eficaz.

Pela rejeição da emenda.

Emenda n2 3

- Acolho a sugestão para a retirada da expres
são "e houver demonstrado intenção de não voltar a
delinqüir".

Pela aprovação da emenda.
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Emenda n!l4

- A regra é benéfica, já que o objetivo maior é a
arrecadação e a hipótese se assemelha ao arrependi
mento eficaz.

Pela rejeição da emenda.

Emenda n!l5

- Conteúdo é idêntico ao da emenda nº 3.
Pela aprovação da emenda.

Emenda n!l6

- O fato pe ser o empregador pessoa trsiea não
altera a gravidade e a natureza da conduta; o trata·
mento diferenciado constituiria violação da isonomia.

Pela rejeição da emenda.

Emenda n2 7

- A supressão não interfere no sentido do texto.
Pela aprovação da emenda.

Emenda n9 8

- No substitutivo apresentado pelo Relator, já foi
expurgado esse parágrafo, restando atendido assim o
objetivo da referida emenda.

Pela rejeição da emenda.
Desse modo, conclufmos pela constitucionali

dade, juridicidade e boa técnica legislativa do Proje
to de Lei nº 933/99, bem como das emendas apre
sentadas. No mérito, somos pela aprovação do Pro
jeto de Lei nº 933/99, na forma do substitutivo em
anexo e, ainda, pela aprovação das emendas nú
meros 3, 5 e 7 e pela rejeição das de números 1, 2,
4,6e8.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Vilmar Rocha, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
Nº 933, DE 1999

Dispõe sobre crimes contra a Previ
dência Social.

o Congresso Nacional decreta:

CAPrTULO I
Dos Crimes Contra a Previdência Social

Art. 1º Ficam acrescidos, à Parte Especial do
Decreto-Lei nº 2.B48, de 7 de dezembro de 1940, os
seguintes dispositivos, que tipificam crimes contra a
Previdência Social:

"Apropriação indébita previdenciá-
ria

Art. 16B-A. Deixar de repassar à Previ
dência Social as contribuições recolhidas
dos contribuintes, no prazo e forma legal ou
convencional:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco)
anos, e multa.

§ 12 Nas mesmas penas incorre quem
deixar de:

I - recolher, no prazo legal, contribui
ção ou outra importância destinada à Previ
dência Social que tenha sido descontada de
pagamento efetuado a segurados, a tercei
ros ou arrecadada do público;

11 - recolher contribuições devidas à
Previdência Social que tenham integrado
despesas contábeis ou custos relativos à
venda de produtos ou à prestação de servi
ços;

111 - pagar salário-família, salá
rio-maternidade ou outro benefício devido a
segurado, quando as respectivas cotas ou
valores já tiverem sido reembolsados à em
presa pela Previdência Social.

§ 22 É extinta a punibilidade se o agen
te, espontaneamente, declara e confessa as
contribuições, importâncias ou valores e
presta as informações devidas à Previdên
cia Social, na forma definida em lei ou regu
lamento, antes do início da ação fiscal.

§ 3º É facultado ao juiz deixar de apli
car a pena ou aplicar somente a de multa se
o agente for primário, desde que:

I - tenha promovido, após o início da
ação fiscal e antes de oferecida a denúncia,
o pagamento da contribuição social previ
denciária, inclusive acessórios; ou

11 - o valor das contribuições devidas,
inclusive acessórios, seja igualou inferior
àquele estabelecido pela Previdência Soci
al, administrativamente, como sendo o míni
mo para o ajuizamento de suas execuções
fiscais." (NR)

"Inserção de dados falsos em siste
ma informatizado

Art. 312-A. Inserir ou facilitar a inser
ção de dados falsos, alterar ou excluir inde
vidamente dados corretos nos sistemas in-
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formatizados ou bancos de dados da Previ
dência Social com o fim de obter vantagem
indevida para si ou para outrem ou para ca
usar dano à Previdência Social:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12
(doze) anos, e multa." (NR)

"Modificação ou alteração
não-autorizada de sistema informatizado

Art. 319-A. Modificar ou alterar siste
ma ou programa de informática sem autori
zação ou solicitação da autoridade compe
tente:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a
2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único. As penas são aumen
tadas de um terço até a metade se da modi
ficação ou alteração resulta dano para a
Previdência Social ou para segurado ou
contribuinte." (NR)

"Sonegação de contribuição previ..
denciária

Art. 337-A. Suprimir ou reduzir contri
buição social previdenciária e qualquer
acessório, mediante as seguintes condu
tas:

I - omitir da folha de pagamento da
empresa ou de documento de informa
ções previsto pela legislação previdenciá
ria segurados empregado, empresário,
trabalhador avulso ou trabalhador autôno
mo ou a este equiparado que lhe prestem
serviços;

11 - deixar de lançar mensalmente nos
títulos próprios da contabilidade da empresa
as quantias descontadas dos segurados ou
as devidas pelo empregador ou pelo toma
dor de serviços;

111- omitir, total ou parcialmente, recei
tas ou lucros auferidos, remunerações pa
gas ou creditadas e demais fatos geradores
de contribuições sociais previdenciárias:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco)
anos, e multa.

§ 1º É extinta a punibilidade se o agen
te, espontaneamente, declara e confessa as
contribuições, importâncias ou valores e
presta as informações devidas à Previdên
cia Social, na forma definida em lei ou regu
lamento, antes do início da ação fiscal.

§ 22 É facultado ao juiz deixar de apli
car a pena ou aplicar somente a de multa se
o agente for primário, desde que:

I - tenha promovido, após o início da
ação fiscal e antes de oferecida a denúncia,
o pagamento da contribuição social previ
denciária, inclusive acessórios; ou

11 - o valor das contribuições devidas,
inclusive acessórios, seja igualou inferior
àquele estabelecido pela Previdência Soci
al, administrativamente, como sendo o mrni
mo para o ajuizamento de suas execuções
fiscais." (NR)

Art. 2º Os arts. 153, 163,296,297, 325 e 327
do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940, pássam a vigorar
com as seguintes alterações:

"Art. 153 .

Divulgação de segredo previdenciário

§ 12 Divulgar informações sigilosas ou
reservadas contidas ou não nos sistemas in
formatizados ou banco de dados da Previ
dência Social:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (qua
tro) anos, e multa.

§ 2º Nas mesmas penas do parágrafo
anterior, incorre quem, sabendo-as ilicita
mente obtidas, delas se utiliza." (NR)

"Art. 163 ..
§ 1º Se o crime é cometido:

Dano de sistema informatizado

§ 2º Se o crime é cometido por servi
dor público contra sistema informatizado da
Previdência Social:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis)
anos, e multa." (NR)

"Art. 296............................................•...
§ 12 .

Uso indevido de símbolo previden
ciário

111 - quem faz uso indevido de marcas,
logotipos, siglas ou quaisquer outros símbo
los utilizados ou identificadores de órgãos e
entidade da Previdência Social, em prejuízo
de outrem ou em proveito próprio ou de ter
ceiro." (NR)
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"Art. 297 .

Falsificação de documento destina
do à Previdência Social

§ 39 Nas mesmas penas incorre quem
insere ou faz inserir:

I - na folha de pagamento ou em do
cumento de informações que seja destinado
a fazer prova perante a Previdência Social
pessoa que não possua a qualidade de se
gurado' obrigatório;

1\ - na Carteira de Trabalho e Previ
dência Social do empregado ou em docu
mento que deva produzir efeito perante a
Previdência Social declaração falsa ou di
versa da que deveria ter sido escrita;

IJI - em documento contábil ou em
qualquer outro documento relacionado com
as obrigações da empresa perante a Previ
dência Social declaração falsa ou diversa da
que deveria ter constado.

§ 49 Nas mesmas penas incorre quem
omite, nos documentos mencionados no pa
rágrafo anterior, nome do segurado e seus
dados pessoais, a remuneração, a vigência
do contrato de trabalho ou de prestação de
serviços.11 (NR)

"Art. 325 ..

Permissão ou utilização de acesso
não autorizado a sistema informatizado

§ 12 Nas mesmas penas deste artigo
incorre quem:

I - permite ou facilita, mediante atribui
ção, fornecimento e empréstimo de senha
ou qualquer outra forma, o acesso de pes
soas não-autorizadas a sistemas informati
zados ou bancos de dados da Previdência
Social;

1\ - se utiliza, indevidamente, do aces
so restrito.

§ 22 Se da ação ou omissão resulta
dano à Previdência Social ou a outrem:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis)
anos, e multa." (NR)

"Art. 327 .
§ 12 Equipara-se a servidor público

quem exerce cargo, emprego ou função em
entidade paraestatal, e quem trabalha para
empresa prestadora de serviço contratada

ou conveniada para a execução de ativida
de típica da Previdência Socia!." (NR)

cAPfrULO \I
Das Disposições Finais

Art. 39 O art. 95 da Lei n9 a.212, de 24 de julho de
1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 95. A empresa que transgredir as
normas desta lei além das outras sanções
previstas, sujeitar-se-á, nas condições em
que dispuser o regulamento:

I - à suspensão de empréstimos e fi
nanciamentos, por instituições financeiras
oficiais;

\I - à revisão de incentivos fiscais de
tratamento tributário especial;

111 - à inabilitação para licitar e contratar
com qualquer órgão ou entidade da adminis
tração pública direta ou indireta federal, esta
dual, do Distrito Federal ou municipal;

IV - à interdição para o exercício do
comércio, se for sociedade mercantil ou co
merciante individual;

V - à desqualificação para impetrar
concordata;

VI - à cassação de autorização para
funcionar no País, quando for o caso." (NR)

Art. 49 Esta lei entra em vigor quarenta e cinco
dias após a data de sua publicação.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Vilmar Rocha, Relator.

\111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou,
contra os votos dos Deputados Caio Riela, Inaldo Lei
tão, Fernando Coruja, José Roberto Batochio e José
Antônio Almeida, pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa do Projeto de Lei n9 933/99 e
das emendas apresentadas em plenário e, no mérito,
pela aprovação, em substitutivo, deste e da Emenda
de n9 7 e rejeição das demais; unanimemente pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e,
no mérito, pela aprovação das Emendas de n9s 3 e 5,
nos termos do parecer reformulado do Relator, Depu
tado Vilmar Rocha.

As emendas de n9s 2 e 4 foram rejeitadas contra
os votos dos Deputados José Genoíno e Sérgio Mi
randa. O Deputado Ronaldo Cezar Coelho abste-
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ve-se de votar, assim como o Deputado lédio Rosa às
Emendas de nºs 3 e 5. O Deputado Ricardo Fiúza
apresentou voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente; Inaldo Lei

tão e lédio Rosa - Vice-Presidentes; André Benassi,
Caio Riela, Fernando Gonçalves, Léo Alcântara, Nel
son Marchezan, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Co
riolano Sales, Osmar Serraglio, Antônio Carlos Kon
der Reis, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, Roland
Lavigne, Vilmar Rocha, José Dirceu, José Genoíno,
Waldir Pires, Augusto Farias, Fernando Coruja, José
Roberto Batochio, José Antônio Almeida, Sérgio Mi
randa, Luiz Antônio Fleury, Marcus Vicente, Themís
tocles Sampaio, Dr. Rosinha, José Machado e Dr. Be
nedito Dias.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000.": Depu
tado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Dispõe sobre crimes contra a Previ
dência Social.

O Congresso Nacional decreta:

CAPfTULO I
Dos Crimes Contra a Previdência Social

Art. 1º Ficam acrescidos, à Parte Especial do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, os
seguintes dispositivos, que tipificam crimes contra a
Previdência Social:

"Apropriação indébita previdenciária

Art. 168-A. Deixar de repassar à Previ
dência Social as contribuições recolhidas
dos contribuintes, no prazo e forma legal ou
convencional:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco)
anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem
deixar de:

I - recolher, no prazo legal, contribui
ção ou outra importância destinada à Previ
dência Social que tenha sido descontada de
pagamento efetuado a segurados, a tercei
ros ou arrecadada do público;

11 - recolher contribuiçõ( ~ devidas à
Previdência Social que tenham integrado
despesas contábeis ou custos relativos à
venda de produtos ou à prestação de servi
ços;

111 - pagar salário-família, salá
rio-maternidade ou outro benefício devido a
segurado, quando as respectivas cotas ou
valores já tiverem sido reembolsados à em
presa pela Previdência Social.

§ 22 É extinta a punibilidade se o agen
te, espontaneamente, declara e confessa as
contribuições, importâncias ou valores e
presta as informações devidas à Previdên
cia Social, na forma definida em lei ou regu
lamento, antes do início da ação fiscal.

, I

§ 3º E facultado ao juiz deixar de apli-
car a pena ou aplicar somente a de multa se
o agente for primário, desde

l
que:

I - tenha promovido, após o início da
ação fiscal e antes de oferecida a denúncia,
o pagamento da contribuição social previ
denciária, inclusive acessórios; ou

11 - o valor das contribuições devidas,
inclusive acessórios, seja igualou inferior
àquele estabelecido pela Previdência Soci
al, administrativamente, como sendo o míni
mo para o ajuizamento de suas execuções
fiscais." (NR)

"Inserção de dados falsos em siste
ma informatizado

Art. 312-A. Inserir ou facilitar a inser
ção de dados falsos, alterar ou excluir inde
vidament~ dados corretos nos sistemas in
formatizados ou bancos de dados da Previ
dência Social com o fim de obter vantagem
indevida para si ou para outrem ou para ca
usar dano à Previdência Social:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12
(doze) anos, e multa." (NR)

"Modificação ou alteração
não-autorizada de sistema informatizado

Art. 319-A. Modificar ou alterar sistema
ou programa de informática sem autoriza
ção ou solicitação da autoridade competen
te:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a
2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único. As penas são aumen
tadas de um terço até a metade se da modi
ficação ou alteração resulta dano para a
Previdência Social ou para segurado ou
contribuinte.· (NR)
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"Sonegação de contribuição previ
denciária

Art. 337-A. Suprimir ou reduzir contri
buição social previdenciária e qualquer
acessório, mediante as seguintes condutas:

I - omitir da folha de pagamento da
empresa ou de documento de informações
previsto pela legislação previdenciária segu
rados empregado, empresário, trabalhador
avulso ou trabalhador autônomo ou a este
equiparado que lhe prestem serviços;

11 - deixar de lançar mensalmente nos
tftulos próprios da contabilidade da empresa
as quantias descontadas dos segurados ou
as devidas pelo empregador ou pelo toma
dor de serviços;

111 - omitir, total ou parcialmente, recei
tas ou ~ lucros auferidos, remunerações pa
gas ou creditadas e demais fatos geradores
de contribuições sociais previdenciárias:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco)
anos, e multa.

§ 19 É extinta a punibilidade se o agen
te, espontaneamente, declara e confessa as
contribuições, importâncias ou valores e
presta as informações devidas à Previdên
cia Social, na forma definida em lei ou regu
lamento, antes do infcio da ação fiscal.

§ 29 É facultado ao juiz deixar de apli
car a pena ou aplicar somente a de multa se
o agente for primário, desde que:

I - tenha promovido, após o infcio da
ação fiscal e antes de oferecida a denúncia,
o pagamento da contribuição social previ
denciária, inclusive acessórios; ou

11 - o valor das contribuições devidas, in
clusive acessórios, seja igualou inferior àque
le estabelecido pela Previdência Social admi
nistrativamente, como sendo o mfnimo para o
ajuizamento de suas execuções fiscais." (NR)

Art. 29 Os arts. 153, 163,296, 297, 325 e 327
do Decreto-Lei n9 2.848, de 1940, passam a vigorar
com as seguintes alterações:

"Art. 153 .

Divulgação de segredo previdenciário

§ 1g Divulgar informações sigilosas ou
reservadas contidas ou não nos sistemas in
formatizados ou banco de dados da previ
dência social:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (qua
tro) anos, e multa.

§ 29 Nas mesmas penas do parágrafo
anterior incorre quem, sabendo-as ilicita
mente obtidas, delas se utiliza:'(NR)

"Art.163 .
§ 19 Se o crime é cometido:

Dano de sistema informatizado

§ 29 Se o crime é cometido por servi
dor público contra sistema informatizado da
previdência social:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis)
anos, e multa."

"Art. 296 ..
§ 19 .

Uso indevido de símbolo previden
ciário

111 - quem faz uso indevido de marcas,
logotipos, siglas ou quaisquer outros sfmbo
los utilizados ou identificadores de órgãos e
entidade da previdência social, em prejuízo
de outrem ou em proveito próprio ou de ter
ceiro:' (NR)

"Art. 297 .

Falsificação de documento destina
do à previdência social

§ 32 Nas mesmas penas incorre quem
insere ou faz inserir:

I - na folha de pagamento ou em do
cumento de informações que seja destinado
a fazer prova perante a previdência social
pessoa que não possua a qualidade de se
gurado obrigatório;

11 - na Carteira de Trabalho e Previ
dência Social do empregado ou em docu
mento que deva produzir efeito perante a
previdência social declaração falsa ou diver
sa da que deveria ter sido escrita;

111 - em documento contábil ou em
qualquer outro documento relacionado com
as obrigações da empresa perante a previ
dência social declaração falsa ou diversa da
que deveria ter constado.

§ 42 Nas mesmas penas incorre quem
omite, nos documentos mencionados no pa
rágrafo anterior, nome do segurado e seus
dados pessoais, a remuneração, a vigência



Maio de 2000DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
'"'

25496 Quinta-feira 18

do contrato de trabalho ou de prestação de
serviços." (NR)

"Art. 325 .

Permissão ou utilização de acesso
não autorizado a sistema informatizado

§ 1º Nas mesmas penas deste artigo
incorre qliem:

I - permite ou facilita, mediante atribui
ção, fornecimento e empréstimo de senha ou
qualquer outra forma, o acesso de pessoas
não autorizadas a sistemas informatiza dos
ou bancos de dados da previdência social;

11 - se utiliza, indevidamente, do aces
so restrito.

§ 2º Se da ação ou omissão resulta
dano à previdência social ou a outrem:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis)
anos, e multa." (NR)

"Art. 327 ..
§ 1º Equipara-se a servidor público

quem exerce cargo, emprego ou função em
entidade paraestatal, e quem trabalha para
empresa prestadora de serviço contratada
ou conveniada para a execução de atividade
tfpica da previdência social." (NR)

CAPiTULO 11
D Disposições Finais

Art. 3º O art. 95 da lei nº 8.212, de 24 de julho
de 199,1, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 95. A empresa que transgredir as
normas desta lei, além das outras sanções
previstas, sujeitar-se-á, nas condições em
que dispuser o regulamento:

I - à suspensão de empréstimos e fi
nanciamentos, por instituições financeiras
oficiais;

11 - à revisão de incentivos fiscais de
tratamento tributário especial;

111 - à inabilitação para licitar e contra
tar com qualquer órgão ou entidade da ad
ministração pública direta ou indireta fede
ral, estadual, do Distrito Federal ou munici
pal;

IV - à interdição para o exercfcio do
comércio, se for sociedade mercantil ou co
merciante individual;

V - à desqualificação para impetrar
concordata;

VI - à cassação de autorização para
funcionar no País, quando for o caso." (NR)

Art. 4º Esta lei entra em vigor quarenta e cinco
dias após a data de sua publicação.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

VOTO EM SEPARADO

CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROJETO
Nº 933/1999

1. Mantenho o entendimento, já manifestado nou
tras oportunidades, que dá pela inconveniência da in
serção, no texto do Código Penal, de dispositivos mera
mente incriminadores da desobediência a preceitos dis
ciplinados em leis especiais. É certo que certas corren
tes doutrinárias têm atribuído à leis penais uma função
exclusivamente sancionadora de ilicitudes já definidas
na legislação extrapenal, muito embora, em contraparti
da, nunca se deixe de reconhecer o caráter constitutivo
do Direito Penal. Mesmo admitindo-se uma suposta pre
valência da função sancionatória, é de exigir-se que
co-exista, ao lado do Código Penal, conhecido como lei
penal comum, toda uma legislação especial, também
denominada legislação complementar ou extravagante.
Essas leis, entretanto, mantêm estreita vinculação com
Código Penal, do qual não podem desprender-se por
carecerem, evidentemente, de normas genéricas indis
pensáveis à configuração de um sistema penal, tais
como a caracterização da ilicitude e da culpabilidade,
das casas da sua exclusão, do elenco das penas aplicá
veis, e das modalidades da sua aplicação. Essa depen
dência se exerce através do preceito, contido no estatu
to punitivo, segundo o qual "as regras gerais deste Códi
go aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se
esta não dispuser de modo diverso" (CP., art. 12).

2. É absolutamente inadequado enxertar, dentro
do texto do Código Penal, todas as hipóteses de incri
minação ocorrentes dentro de vários ramos do orde
namento jurídico. Aí teríamos um Código Penal de mi
lhares e milhares de dispositivos, sem qualquer siste
matização, dificultando, em vez de facilitar, a localiza
ção do tipo penal desejado. Por outro lado, afas
tar-se-iam a normas extrapenais configuradoras dos
fatos a serem incriminados, presentes na legislação
civil, administrativa, processual, dentre tantas outras.
Efetivamente, seria imposto ao intérprete ou aplica
dor da lei penal uma consulta a duas fontes legais di
ferenciadas e distanciadas: de um lado, o Código Pe-
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nal e, de outro lado, o conjunto de leis pertencentes
aos demais ramos do direito legislado.

3. O mesmo ocorre se encararmos essa técnica
"pancondificadora" do ponto de vista da. legislação ex
trapenal. Aí, embora o trajeto fosse inverso, repetir-se-ia
a duplicidade da procura dos textos legais aplicáveis,
conduzindo a um perigo ainda maior, consistente no ris
co do usuário ou aplicador da lei civil, administrativa,
processual, ou qualquer outra, tomá-Ia como completa
e acabada, inclusive no elenco das penalidades aplicá
veis, esquecendo a co-existência de regras incrimina
doras e de sanções propriamente penais.

.Brasília - DF., 17 de maio de 2000. - Deputado
Ricardo Fiúza~

*PROJETO DE LEI Ne 1.397-A, DE 1999
(Do Sr. Moreira Ferreira)

Dá nova redação ao art. 897 e seus
parágrafos da Consolidação das Leis do
Trabalho, sobre agravos de petição e de
instrumento; tendo parecer da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, pela aprovação, com substituti
vo, contra os votos dos Deputados Aven
zoar Arruda, Babá, Jair Meneguelli, Paulo
Paim, Paulo Rocha e Vanessa Grazziotin
(Relator: Deputado Luciano Castro).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Constituição e Justiça e
de Redação (art. 54) - art. 24,11.)

"'Projeto inicial publicado no OCO de 24-9-99

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO,DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- termo de recebimento de emendas ao substitutivo
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Ne 1.397/99

Nos termos do art. 119, caput, I e § 19, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na

Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 19-11-99, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 1999. 
Anamélia Ribeirp Correiã de Araújo, Secretária.

I - Relatório
Com o presente projeto, o nobre Deputado Mo

reira Ferreira intenta modificar a sistemática do recur
so de agravo, no âmbito da Justiça do Trabalho.

Segundo a proposição, cabe agravo, no prazo
de oito dias:

1-de petição, das decisões do Juiz ou Presiden
te, nas execuções; e " - de instrumento, dos despa
chos que denegarem a interposição de recursos. O
agravo de petição só será recebido quando o agravan
te delimitar, justificadamente, as matérias e os valores
impugnados, permitida a execução imediata da parte
remanescente até o final, por carta de sentença. O
agravo de instrumento, quando interposto contra des
pacho que não receber agravo de petição, não suspen
de a execução da sentença. O agravo de petição será
julgado pelo próprio Tribunal, presidido pela autoridade
recorrida, salvo se tratar de decisão do Presidente da
Junta ou do Juiz de Direito, quando o julgamento 
competirá a uma das Turmas do Tribunal Regional a
que estiver subordinado o prolator da sentença, obser
vado o disposto no art. 679 da CLT, a quem este reme
terá os autos para o exame da matéria controvertida. O
agravo de instrumento será julgado pelo Tribunal com
petente para conhecer do recurso cuja interposição foi
denegada. O agravante, sob pena de não conhecimen
to, indicará expressamente as peças que deverão ser
examinadas nos próprios autos do processo, de modo
a possibilitar, caso provido. o imediato julgamento do
recurso denegado. O agravado será intimado para ofe
recer resposta ao agravo e ao recurso principal, indi
cando, por sua vez, as peças que julgar necessárias.
Provido o agravo, a Turma julgará o recurso principal,
observando-se, se for o caso, daí em diante, o procedi
mento relativo a esse recurso.

Justificando a medida, o Autor assim se mani
festou:

"A grande dificuldade que o agravo de instrumen
to vinha apresentando anteriormente continuou a exis
tir, mesmo com o advento da Lei n9 9.576, de 17 de de
zembro do ano passado, qual seja o da sua formação.

Antes, como agora, este tipo especial de recur
so, que tem por objetivo destra var despachos dene
gatórios de outros apelos, apresenta o complicador
de constituir um processo suplementar que subia à
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instância superior, para ser apreciado apenas e
tão-somente quanto ao conhecimento do recurso
trancado, que é o principal.

Para apreciação desse recurso adjutório, os Tri
bunais costumam levar até dois anos, sendo que, se
provido, até a edição do diploma legal acima referido,
deviam ser baixados os autos respectivos para serem
anexados aos do processo principal, os quais, a sua
vez, subiriam para a apreciação do recurso cujo se
guimento fora negado.

Este prosseguimento foi proveitosamente, alte
rado pela Lei n2 9.756/98, que estabeleceu a correta
inovação de que, se provido o agravo, desde logo
será também apreciado o recurso principal.

Contudo, persiste a falha de ser necessária a
formação do respectivo instrumento, em autos suple
mentares que, por vezes, constituem mera reprodu
ção quase que integral dos principais.

O mesmo procedimento se passa, mutatis mu
tandis, em relação ao agravo de petição, com a dupli
cação de autos, subida e descida de processos.

Essa ritualística, assaz inconveniente eprocras
tinadora, é que se pretende alterar por meio de nova
disciplina do art 897 da Lei Consolidada, facilitando o
trabalho dos operadores do Direito, na Justiça Labo
raI, e, sobretudo, atalhando a morosidade hoje exis
tente no tocante a tais instrumentos, que resultam em
desfavor do jurisdicionado. "

Não foram apresentadas emendas ao projeto.
É o relatório.

11 - Voto do Relator
O projeto em exame, como bem demonstra a

esclarecedora justificação apresentada por seu autor,
de fato, vem aperfeiçoar a legislação sobre matéria
recursal no âmbito da Justiça do Trabalho. Merece,
portanto, ser acolhido.

No entanto, há, em seu texto, flagrante impropri
edade terminológica. Não havendo mais a formação
do instrumento, não se justifica continuar denominan
do o recurso em tela de agravo de instrumento.

Isto posto, somos pela aprovação deste Projeto de
Lei n·1.397, de 1999, na forma do substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 1999.
Deputado Luciano Castro, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJIETO DE LEI
N!! 1.397, DE 19U5

Dá nova redação ao art. 897 da Con
solidação das L~is do Trabalho.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 19 Oart. 897 da Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-Lei n95.452, de 12 de maio
de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 897. Cabe, no prazo de oito dias:
I - agravo de petição, das decisões do Juiz ou

Presidente, nas execuções;
11- agravo, dos despachos que denegarem a in

terposição de recursos. (NR)
§ 12 O agravo de petição só será recebido quan

do o agravante delimitar, justificadamente, as matéri
as e os valores impugnados, permitida a execução
imediata da parte remanescente até o final, por carta
de sentença. (NR)

§ 2!! O agravo interposto contra despacho que
não receber agravo de petição não suspende a exe
cução da sentença. (NR)

§ 3!! Na hipótese do inciso I do caput, o recurso
será julgado pelo próprio Tribunal, presidido pela au
toridade recorrida, salvo se tratar de decisão do PresiM

dente da Junta ou do Juiz de Direito, quando o julga
mento competirá a uma das Turmas do Tribunal Regi
onal a que estiver subordinado o prolator da senten
ça, observado o disposto no art. 679 desta Consolida
ção, a quem este remeterá os autos para o exame da
matéria controvertida. (NR)

§ 4!! Na hipótese do inciso 11 do caput, o recurso
será julgado pelo Tribunal competente para conhecer
do recurso cuja interposição foi denegada. (NR)

§ 5!! Sob pena de não conhecimento, o agravan
te indicará expressamente as peças que deverão ser
examinadas nos próprios autos do processo, de
modo a possibilitar, caso provido, o imediato julga
mento do recurso denegado. (NR)

§ 62 O agravado será intimado para oferecer res
posta ao agravo e ao recurso principal, atendendo à
providência descrita no parágrafo anterior. (NR)

§ 7º Provido o agravo, a Turma Julgará o recurso
principal, observando-se, se for o caso, daí em diante,
o procedimento relativo a esse recurso. (NR)"

Art.2!! Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 1999. 
Deputado Luciano Castro, Relator.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!! 1.397/99

Nos termos do art. 119, caput, li, e § 1!!, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Pre
sidente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 28-3-2000, por cin-
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co sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao Substitutivo oferecido pelo Relator.

Sala da Comissão, 5 de abril de 2000. - Anamé
lia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

Parecer da Comissão
A Comissão de Trabalho, de Administração e

Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou, com substitutivo, o Projeto de Lei n2

1.397/99, contra os votos dos Deputados Avenzoar
Arruda, Babá, Jair Meneguelli, Paulo Paim, Paulo Ro
cha e Vanessa Grazziotin, nos termos do parecer do
Relator, Deputado Luciano Castro.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
. Jovair Arantes, Presidente; Nilton Capixaba e

Medeiros, Vice-Presidentes; Avenzoar Arruda, Babá,
Eduardo Campos, Fátima Pelaes, Jair Meneguelli,
José Carlos Vieira, José Múcio Monteiro, Laíre Rosa
do, Luciano Castro, Marcus Vicente, Paulo Paim, Pau
lo Rocha, Pedro Celso, Pedro Corrêa, Ricardo Barros,
Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin e Vivaldo Barbo
sa, titulares; Almerinda de Carvalho, Edinho Bez, Ge
ovan Freitas, Hugo Biehl, João Tota, José Militão e Jú
lio Delgado, suplentes.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Javair Arantes, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Dá nova redação ao art. 897 da Con
solidação das Leis do Trabalho.

O Congres~o Nacional decreta:
Art. 12 O art. 897 da Consolidação das Leis do Tra

balho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 1g de
maio de 1943, passa avigorarcom a seguinte redação:

"Art. 897. Cabe, no prazo de oito dias:
I - agravo de petição, das decisões do Juiz ou

Presidente, nas execuções;
11 - agravo, dos despachos que denegarem a in

terposição de recursos.(NR)
§ 19 O agravo de petição só será recebido quan

do o agravante delimitar, justificadamente, as matéri
as e os valores impugnados, permitida a execução
imediata da parte remanescente até o final, por carta
de sentença. (NR)

§ 2º O agravo interposto contra despacho que
não receber agravo de petição não suspende a exe
cução da sentença. (NR)

§ 39 Na hipótese do inciso I do caput, o recurso
será julgado pelo próprio Tribunal, presidido pela au
toridade recorrida, salvo se tratar de decisão do Presi
dente da Junta ou do Juiz de Direito, quando o julga-

mento competirá a uma das Turmas do Tribunal Regi
onal a que estiver subordinado o prolator da senten
ça, observado o disposto no art. 679 desta Consolida
ção, a quem este remeterá os autos para o exame da
matéria controvertida. (NR)

§ 49 Na hipótese do inciso 11 do caput, o recurso
será julgado pelo Tribunal competente para conhecer
do recurso cuja interposição foi denegada. (NR)

§ 5º Sob pena de não conhecimento, o agravan
te indicará expressamente as peças que deverão ser
examinadas nos próprios autos do processo, de
modo a possibilitar, caso provido, o imediato julga
mento do recurso denegado. (NR)

§ 6g O agravado será intimado para oferecer res
posta ao agravo e ao recurso principal, atendendo à
providência descrita no parágrafo anterior. (NR)

§ 7º Provido o agravo, a Turma julgará o recurso
principal, observando-se, se for o caso, daí em diante,
o procedimento relativo a esse recurso. (NR)"

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Javalr Arantes, Presidente.

PROJETO DE LEI N!! 1.44o-A, DE 1999
(Do Sr. Freire Júnior)

Altera o inciso I do art. 20 da Lei nll
8.036, de 11 de maio de 1990, para permitir
a movimentação da conta vinculada no
Fundo de Garantia do Tempo de serviço in
dependentemente da iniciativa da rescisão
sem justa causa do contrato de trabalho;
tendo parecer da,Comissão de Trabalho, de
Administração e serviço Público, pela rejei
ção deste e do de nt 2.224199, apensado
(Relator: Deputado Jair MeneguellO.

(Às Comissões de Trabalho, de Adminis
tração E Serviço Público; de Finanças e Tribu
tação (Mérito e art. 54); e de Constituição e
Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24,11.)

SUMÁRIO

I - Projeto inicial
11 - Projeto apensado: PL nº 2.224/99
111 - Na Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão
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o Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O inciso I do artigo 20 da Lei n9 8.036, de

11 de maio de 1990, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 20 .
1- rescisão do contrato de trabalho, excetuada a

hipótese de dispensa, pelo empregador, motivada por
justa causa;" (NR)

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação. '

Justificação

Nos termos da legislação atualmente em vigor,
o trabalhador somente pode movimentar o saldo de
sua conta vinculada no FGTS se for despedido pelo
empregador. Caso ele próprio tome a iniciativa de pe
dir demissão, não poderá movimentá-Ia.

Esse é um flagrante absurdo, na medida em que
os recursos disponíveis nessas contas vinculadas
constituem um patrimônio do trabalhador, acumulado
ao longo dos anos. Nada mais lógico do que permitir a
sua movimentação sem se levar em consideração de
quem partiu a iniciativa para o desfazimento do víncu
lo empregatício. A proposta preserva, contudo, como
exceção, a impossibilidade de movimentação da con
ta quando a rescisão contratual decorrer de justa cau
sa motivada pelo empregado.

Proposição análoga foi apresentada na Legisla
tura passada pelo nobre Deputado Paes de Andrade.
Em razão da importância da matéria aqui tratada, es
tamos reapresentando o projeto, com pequenas alte
rações, esperando contar com o apoio dos nossos
ilustres Pares em sua aprovação.

Sala das Sessões, 10 de agosto de 1999. 
Deputado Freire Júnior.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

LEI NJ 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990

Dispõe sobre o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, e dá outras provi
dências.

Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no
FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situa
ções:

I - despedida sem justa causa, inclusive a indi
reta, de culpa recíproca e de força maior;

*Inciso I com redação dada pela Medida Provi
sória n9 1.876-15, de 28-7-1999.

*0 texto anterior dizia:
nl_ despedida sem justa causa, inclusive a indi

reta, de culpa recíproca e de força maior, comprovada
com o depósito dos valores de que trata o art. 18.

*inciso com redação dada pela Lei n' 9.491, de
9-9-1997."

PROJETO DE LEi N2 2.224, DE 1999
(Do Sr. Marçal Filho)

Altera a redação do inciso i do art.
20 da Lei n2 8.036, de 11 de maio de 1990,
para permitir a movimentação da conta
vinculada do Fundo de Garantia do Tem
po de Serviço - FGTS, na hipótese de
dispensa por iniciativa do empregado.

(Apense-se ao Projeto de Lei nl! 1.440,
de 1999.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1I! O inciso I do art. 20 da Lei n9 8.036, de 1.1 de

maio de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 20 .
I - despedida sem justa causa, por ini

ciativa do empregador ou do empregado, in
clusive a indireta, de culpa, recíproca e de
força maior, comprovada, no caso de dis
pensa por iniciativa do empregador, com o
depósito dos valores de que trata o art. 18."
(NR)

Art. 21! Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

O objetivo desta proposição é permitir o saque
da conta vinculada do FGTS na hipótese de seu titular
solicitar, por livre e espontânea vontade, sua dispen
sa do emprego. É fato notório que muitos empregados
simulam, juntamente com o empregador, estar sendo
demitidos sem justa causa, com o único e exclusivo
objetivo de ter acesso aos recursos de sua conta vin
culada do FGTS. Tal procedimento é generalizado e
acarreta, de forma desnecessária, custos adicionais
para o empregador, para o Agente Operador do
FGTS e para o próprio trabalhador.

Nesse sentido, e levando-se em consideração que
o próprio Ministério do Trabalho e Emprego conduz, atu-
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almente, estudos para tomar mais flexível o acesso do ti
tular à conta vinculada do FGTS, nada mais justo enatu
ral do que a lei formalizar, em definitivo, uma hipótese de
saque plenamente justificável e que já vem sendo am
plamente praticada, embora de forma velada.

Face ao elevado alcance social desta proposi
ção, temos a certeza de contarmos com o apoio dos
ilustres deputados e deputadas a sua aprovação.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1999. 
Deputado Marçal Filho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990

Dispõe sobre o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, e dá outras provi
dências.

Art. 18.Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho,
por parte do empregador, ficará este obrigado a deposi
tar na coma vinculada do trabalhador no FGTS os vaIa
res relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão
e ao imediatamente anterior, que ainda não houver sido
recolhido, sem prejuízo das cominações legais.

*Artigo, caput com redação dada pela Lei n!2
9.491, de 9-9-1997.

§ 1!l Na hipótese de despedida pelo empregador
sem justa causà, depositará este, na conta vinculada
do trabalhador no FGTS, importância igual a quarenta
por cento do montante de todos os depósitos realiza
dos na conta vinculada durante avigência do contrato
de trabalho, atualizados monetariamente e acresci
dos dos respectivos juros.

*§ 112 com redação dada pela Lei n· 9.491, de
9-9-1997.

§ 2!l Quando ocorrer despedida por culpa recí
proca ou força maior, reconhecida pela Justiça do Tra
balho, o percentual de que trata o § 1º será de 20%
(vinte por cento).

§ 3!l As importâncias de que trata este artigo de
verão constar da documentação comprobatória do re
colhimento dos valores devidos a título de rescisão do
contrato de trabalho, observado o disposto no art. 477
da CLT, eximindo o empregador, exclusivamente,
quanto aos valores discriminados.

*§ 3!1 com redação dada pela Lei n!1 9.491, de
9-9-1997.

Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS
poderá ser movimentada nas seguintes situações:

I - despedida sem justa causa, inclusive a indi
reta, de culpa recíproca e de força maior;

*Inciso I com redação dada pela Medida Provi
sória n!2 1.876-19, de 23-11-1999.

*0 texto anterior dizia:
"1- despedida sem justa causa, inclusive a indi

reta, de culpa recíproca e de força maior, comprovada
com o depósito dos valores de que trata o art. 18.

, *Inciso com redação dada pela Lei n!19.491, de
9-9-1997."

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nº 1.440, DE 1999

Nos termos do art. 119, caput, I e §1!l, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 4-10-99, por cinco
sessões. Esgotado o pr,azo não foram recebidas
emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 11 de outubro de 1999. 
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

I - Relatório

A proposição em epígrafe tem por escopo permi
tira movimentação da conta vinculada do FGTS, quan
do da rescisão do contrato de trabalho, independente
mente da iniciativa, à exceção da hipótese de dispen
sa, pelo empregador, motivada por justa causa.

Encontra-se apensado o Projeto de Lei nº 2.224,
de 1999, do Deputado Marçal Filho, de idêntico teor.

Não foram recebidas emendas ao projeto princi
pal e nem ao apenso.

É o relatório.
11 - Voto do Relator

De início, gostaríamos de recordar Vossas
Excelências que esta Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público já se debruço~, exa
ustivamente. sobre a discussão em torno de todos os
aspectos referentes à legislação pertinente ao Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS quando da
apreciação do Projeto de Lei nº913, de 1991, oriundo
do Senado Federal (PLS nº 12. de 1991, na origem).
.com vários apensos, totalizando 102 projetos.
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A matéria referida foi relatada pelo Deputado
Paulo Rocha.

Esse trabalho foi árduo e contou, inclusive, com
o permanente assessoramento da Consultoria Legis
lativa desta Casa, dos representantes e assessores
da bancada dos trabalhadores no Conselho Curador
do FGTS, além das equipes técnicas da Caixa Econô
mica Federal, da Secretaria Executiva do Conselho
Curador do FGTS e da Secretaria de Polftica Urbana
do Ministério do Planejamento e Orçamento.

Dessa hercúlea tarefa resultou um Substitutivo
aprovado pela CTASp, agora esperando deliberação
da Comissão de Constituição eJustiça e de Redação,
já tendo sido apreciada em âmbito de Comissão de
Finanças e Tributação, portanto, em fase processual
avançada.

Os dois projetos em discussão já estão contem
plados, no mérito, no Substitutivo já aprovado pela
CTASp, como consta do inciso I do seu art. 23, razão
pela qual, no nosso entendimento, são intempestivos,
devendo ser rejeitados, inclusive por questão de eco
nomia processual.

De fato, assim dispõe o Substitutivo:

"Art. 23 O trabalhador poderá movi
mentar recursos de sua conta vinculada no
FGTS nas seguintes situações:

I - despedida sem justa causa, inclusive a
indireta, de culpa recfproca e de força maior;"

Ante o exposto, votamos pela rejeição do Pro
jeto de Lei nº 1.440, de 1999, e de seu apenso.

Sala da Comissão, 18 de abril de 2000. - Depu
tado Jair Meneguelli, Relator.

Parecer da Comissão
A Comissão de Trabalho, de Administração e

Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou, unanimemente, o Projeto de Lei n2 1.440/99
e o Projeto de Lei n2 2.224/99, apensado, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Jair Meneguelli.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jovair Arantes, Presidente; Nilton Capixaba e

Medeiros, VicePresidentes; Avenzoar Arruda, Babá,
Eduardo Campos, Fátima Pelaes, Jair Meneguelli,
José Carlos Vieira, José Múcio Monteiro, Lafre Rosa
do, Luciano Castro, Marcus Vicente, Paulo Paim, Pau
lo Rocha, Pedro Celso, Pedro Corrêa, Ricardo Barros,
Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin e Vivaldo Barbo
sa, titulares; Almerinda de Carvalho, Edinho Bez, Ge
ovan Freitas, Hugo Biehl, João Tota, José Militão eJú
lio Delgado, suplentes.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Jovair Arantres, Presidente.

PROJETO DE LEI NR 1.548-A, DE 1999
(Do Sr. Alberto Mourão)

Dispõe sobre o transporte ferroviário
de passageiros; tendo parecer da Comis
são de Viação e Transportes, pela rejei
ção, contra os votos dos Deputados Joio
Ribeiro, Almir Sã, Neuton Lima, Alberto
Mourão, Chico da Princesa, Sérgio Cabral
e, em separado, do Deputado Feu Rosa
(Relator: Deputado João Henrique).

(Às Comissões de Viação e Transpor
tes; de Defesa do Consumidor, Meio Ambien
te e Minorias; e de Constituição e Justiça e
de Redação (art. 54) - art. 24,11.)

SUMÁRIO
I - Projeto Inicial
11- Na Comissão de Viação e Transportes:
- emenda apresentada na Comissão
- termo de recebimento de emendas
- parecer vencedor
- parecer da Comissão
- voto em separado

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Toda empresa dedicada ao transporte

ferroviário de passageiros fica obrigada a destinar um
vagão da composição, para cada linha, e em todas as
viagens, ao transporte exclusivo de mulheres.

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação
O transporte ferroviário de passageiros é extre

mamente solicitado nos centros urbanos do Pafs.
Essa afluência de passageiros, as condições de falta
de conforto, já que a maioria dos passageiros viaja
em pé em vagões superlotados, é especialmente pe
nosa para as mulheres. Além de elas terem que con
correr em desvantagem com os homens, porum lugar
mais seguro, ainda são constantemente expostas ao
assédio sexual, sem poder defender-se.

Para resolver este problema por que passam tan
tas mulheres trabalhadoras, que além de batalharem
pelo ganha-pão de suas fammas ainda têm que se sub
meter a este tipo de constrangimento, estamos apresen
tando o presente projeto de lei. Por sua importância, es
peramos vê-lo aprovado pelos ilustres deputados.

Sala das Sessões, 24 de agosto de 1999. 
Alberto Mourão, Deputado Federal.
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EMENDA

Dê-se ao art. 10 a seguinte redação:

"Art. 10 As empresas de transporte ferroviário que prestem serviço em município
com mais de 1 (um milhão) de habitantes, deverão destinar um vagão da
composição. para cada linha em perímetro urbano ou conurbação. em todas as
viagens, ao transporte exclusivo de mulheres,

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica àqueles casos em que a empresa
vende passagens com assentos numerados e que não excedam a lotação máxima
sentada."

JUSTIFICATIVA

A iniciativa é louvável e vem ao encontro da aspiração das mulheres que necessitam
desse 'sistema de transporte urbano para trabalharem diariamente. Todavia, é nosso
entendimento que a iniciativa carece de redação que estabeleça um limite mínimo a partir do
qual a exigência se tome compulsória. Para nós, a título de sugestão.. esse serviço passaria a
ser obrigatório para aquelas linhas com tráfego em perímetro urbano ou conurbação com mais
de um milhão de habitantes. Caso contrário, teremos municípios qu.~ fazem uso do transporte
ferroviário com passageiros insuficientes nos vagões normais e que. em razão da não previsão
na legislação, terão as empresas que disponibilizar vagão adicional para atender à Lei.
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COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 1.548, DE 1999

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputaçlos, o Sr. Presidente de
terminou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 22-10-99, por cinco sessões.
Esgotado oprazo, foi recebida uma emenda ao projeto.

Sala da Comissão, 3 de novembro de 1999. 
Ruy Omar Prudência da Silva, Secretário.

Parecer Vencedor

O eminente colega Feu Rosa, Relator original
do Projeto de Lei nº 1.548/99, emitiu parecer contrário
à proposta que visa reservar um vagão em cada com
posição ferroviária para o transporte exclusivo de mu
lheres.

Ao apreciar a matéria, em reunião deste Órgão
realizada hoje, houve acalorado debate sobre a con
veniência ou não de destinar parte de um trem para o
referido transporte.

O Relator, em uma última tentativa de salvar a
idéia, apresentou emenda, restringindo a exclusivida
de ao transporte urbano, mas não foi suficiente. A Co
missão optou em rejeitar o projeto, por ser de difrcil
aplicabilidade.

Pelo exposto, conclufmos nosso parecer pela
rejeição do projeto, inclusive utilizando os argumen
tos do Deputado Feu Rosa em seu primeiro parecer.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado João Henrique, Relator do Vencedor.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto d~ Lei
n12 1.548/99, contra os votos dos Deputados João Ri
beiro, Almir Sá, Neuton Lima, Alberto Mourão, Chico
da Princesa e Sérgio Cabral, e em separado, do De
putado Feu Rosa, primitivo Relator, nos termos do pa
recer do Deputado João Henrique, designado Relator
do Vencedor.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Barbosa Neto - Presidente, Chiquinho Feitosa,

João Ribeiro e Pedro Fernandes - Vice-Presidentes,
Aloízio Santos, Chico da Princesa, Dumo Pisaneschi,
Feu Rosa, Mário Negromonte, Pedro Chaves, Rober
to Rocha, Romeu Queiroz, Sérgio Barros, Sérgio
Reis, Alberto Mourão, Domiciano Cabral, Eunício Oli-

veira, João Henrique, Eliseu Resende, IIdefonço Cor
deiro, Neuton Lima, Oscar Andrade, Carlos Santana,
Damião Feliciano, João Coser, Marcos Afonso, Tei
ma de Souza, Almir Sá, Philemon Rodrigues, Rai
mundo Santos, Eujácio Simões, Edinho Araújo,
Alceste Almeida, Carlos Dunga, Francistônio Pinto,
Márcio Matos, João Tota e Olímpio Pires.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Deputa
do Barbosa Neto, Presidente.

Voto em Separado

Sob o exame desta Comissão o Projeto de Lei
n!i! 1.548/99, do eminente Deputado Alberto Mourão,
que objetiva destinar um vagão nas composições fer
roviárias para uso exclusivo das mulheres.

As razões do autor e as nossas não foram sufici
entes para convencer os demais membros da Comis
são a aprovar a propositura.

Entretanto, em derradeira tentativa de levar adi
ante a idéia do autor, sugerimos emenda, limitando a
exclusividade de um vagão para mulheres somente
no transporte ferroviário urbano.

Assim, sugerimos a seguinte emenda ao art. 1º
do projeto:

Dê-se ao art. 1º do projeto a seguinte
redação:

"Art. 1º Ficam as empresas de trans
porte ferroviário urbano de passageiros obri
gadas a destinar um vagão da composição,
para cada linha, e em todas as viagens, ao
transporte de mulheres."

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Feu Rosa.

I - Relatório

A proposição em tela objetiva obrigar as empre
sas dedicadas ao transporte ferroviário de passagei
ros a destinar com exclusividade um vagão da com
posição para mulheres, em todas as viagens de cada
linha.

O nobre autor justifica sua iniciativa argumen
tando que, em virtude da superlotação normalmente
observada no transporte ferroviário de passageiros
nos grandes centros, a viagem, em geral penosa, tor
na-se perigosa para as mulheres, que ficam expostas
à violência sexual.

Durante o prazo regimental, foi apresentada
uma emenda ao projeto, por parte do ilustre Deputa
do Luís Eduardo, que pretende restringir a obrigatori
edade às empresas que prestam serviço em municf·
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pios com mais de um milhão de habitantes e em li
nhas do perfmetro urbano ou conurbação. Por outro
lado, isenta da necessidade. de reserva de vagão as
empresas que trabalhem com sistema de assentos
numerados e não excedam a lotação máxima da
composição.

É o nosso relatório.

11 - Voto do Relator

É realmente importante a questão do conforto e
da segurança no transporte ferroviário de passagei
ros. Nos nossos maiores centros urbanos, as pessoas
que fazem uso desse tipo de transporte convivem, via
de regra, com o excesso de lotação das composições,
o péssimo estado de conservação dos trens e das
instalações, bem como a ocorrência de assaltos, fur
tos e outros tipos de violência durante as viagens.

Contudo, entendemos que o cenário, ainda que
preocupante, não justifica a adoção da medida pro
posta pelo ilustre Deputado Alberto Mourão. Explica
remos.

Em primeiro lugar, cumpre observar que as con
dições são muito diferentes em cada cidade onde
existe a prestação do serviço de transporte ferroviário
de passageiros. A emenda apresentada reconhece
este fato e tenta contornar o problema, mas ainda as
sim não nos parece chegar a uma fórmula adequada.
Temos que considerar· que não são todas as linhas
nem todos os horários que apresentam os problemas
de superlotação e violência. Assim, a adoção da re
serva pretendida poderia gerar situações de subutili
zação dos vagões, encarecendo a prestação do ser
viço.

Ademais, nas cidades onde esse tipo de proble
ma existe, não são atingidas somente as mulheres,
mas todos os usuários, particularmente aqueles que,
de uma forma ou de outra, são mais vulneráveis,
como os idosos, por exemplo. Entendemos, pois, que
a solução do problema reque~ medidas de ordem
mais ampla. É preciso aumentar o nfvel de qualidade
do serviço prestado em todos os seus aspectos: utili
zação de composições em melhor estado de conser
vação, aumento da oferta de vagões em horários de
pico, melhoria das instalações em geral, entre outros
pontos.

Sem mais, naquilo que compete a esta Comis
são analisar, somos pela rejeição quanto ao mérito do
PL 1.548/99.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 1999. 
Deputado Feu Rosa, Relator.

Parecer Reformulado

Sob o exame desta Comissão, o Projeto de
Lei nº 1.548/99, do eminente Deputado Alberto
Mourão, que objetiva destinar um vagão nas com
posições ferroviárias para uso exclusivo das mu
lheres.

As razões do autor e as nossas não foram sufi
cientes para convencer os demais membros da Co
missão a aprovar a propositura.

Entretanto, em derradeira tentativa de levar
adiante a idéia do autor, sugerimos emenda, limitan
do a exclusividade de um vagão para mulheres so
mente no transporte ferroviário urbano.

Assim, sugerimos a seguinte emenda ao art. 1º
do projeto:

Dê-se ao art. 1º do projeto a seguinte
redação:

"Art. 1º Ficam as empresas de trans
porte ferroviário urbano de passageiros obri
gadas a destinar um vagão da composição,
para cada linha, e em todas as viagens, ao
tr~nsportede mulheres:'

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Feu Rosa, Relator.

PROJETO DE LEI N2 1.572-A, DE 1999
(Do Sr. Pedro Fernandes)

Dá nova redação ao inciso 11 do art.
44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, para permitir que estudantes do en
sino médio possam participar de proces
so seletivo para ingresso em Instituição
de Ensino Superior, e dá outras providên
cias; tendo parecer da Comissão de Edu
cação, Cultura e Desporto, pela rejeição
(Relator: Deputado Walfrido Mares Guia).

(Às Comissões de Educação, Cultura e
desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, 11)

SUMÁRIO

I - Projeto inicial
11 - Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto:

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator

- parecer da Comissão
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PROJETO DE LEI N!! 1.572, DE 1999
(Do Sr. Pedro Fernandes)

Dá nova redação ao inciso 11 do art.
44 da Lei n2 9.394, de 20 de dezembro de
1996, para permitir que estudantes do en
sino médio possam participar de proces
so seletivo para ingresso em instituição
de ensino superior, e dá outras providên
cias.

(Às Comissões de Educação, Cultura e
desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Dê-se a seguinte redação ao inciso 11 do

art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996:
"Art. 44 .
1- .

·11 - de graduação, abertos a candida
tos que tenham concluído o ensino médio
ou equivalente e tenham sido classificados
em processo seletivo, sendo permitido ao
estudante que cursa o terceiro ano do ensi
no médio participar do referido processo de
seleção nas instituições de ensino superior,
públicas ou privadas, cuja vaga, no caso de
aprovação e classificação, ser-Ihe-á assegu
rada pelo prazo de um ano.

"
Art. 211 Esta lei entra em vigor na data de sua pu

blicação.
Art. 311 Revogam-se as disposições em contrá

rio, em especial as da Lei n' 9.394, de 20 de dezembro
de 1996.

--dlfsliffcação

A Lei nll 9.394/96 estabeleceu as "Diretrizes e
Bases da Educação Nacional" e, indubitavelmente, é
uma importante ferramenta instrumental da educação
escolar, composta pela educação básica; educação
infantil; ensino fundamental; ensino médio; educação
de jovens e adultos; educação profissional; educação
superior e pela educação especial.

O art. 43 do referido Diploma Legal dispõe sobre
a finalidade da educação superior, que se encontra
consubstanciada nos seguintes parâmetros:

"I - estimular a criação cultural e o desenvolvi
mento do espírito científico e do pensamento reflexivo;

11 - formar diplomados nas diferentes áreas de
conhecimento, aptos para a inserção em setores pro-

fissionais e para a participação no desenvolvimento
da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação
contínua;

111 - incentivar o trabalho de pesquisa e investi
gação cientifica, visando o desenvolvimento da ciên
cia e da tecnologia e da criação e difusão da cultura,
e, desse modo, desenvolver o entendimento do ho
mem e do meio em que vive;

IV - promover a divulgação de conhecimentos
culturais, científicos e técnicos que constituem patri
mônio da humanidade e comunicar o saber por meio
do ensino, de publicações ou de outras formas de co
municação;

V- suscitar o desejo permanente de aperfeiçoa
mento cultural e profissional e possibilitar a corres
pondente concretização, integrando os conhecimen
tos que vão sendo adquiridos em uma estrutura inte
lectual sistematizadora do conhecimento de cada ge
ração;

VI - estimular o conhecimento dos problemas
do mundo presente, em particular os nacionais e regi
onais, prestar serviços especializados à comunidade
e estabelecer com esta uma relação de reciprocida
de;

VII - promover a extensão, aberta à participa
ção da população, visando à difusão das conquistas e
benefícios resultantes da criação cultural e da pesqui
sa científica e tecnológica geradas na instituição."

A despeito de não podermos, categoricamente,
afirmar que o processo de ensino-aprendizagem no
Brasil possui qualidades excepcionais, somos, por
sua vez, otimistas e sonhamos com essa concreta
possibilidade ou pelo menos acreditamos em uma
j)ubstancial mudança em futuro não muito distante. -

Por isso, pretendemos, com a proposta que ora
apresentamos, de um lado, contribuir para que as ins
tituições de ensino, mormente de ensino fundamental
e médio, zelem, cada vez mais, em prol da melhoria
da qualidade da educação e, de outro, desejamos es·
timular os estudantes cursados do ensino médio a se
prepararem mais cedo para o ensino superior e, por
conseguinte, para as lides e labutas profissionais, as
segurando-lhes, caso classificados no processo de
seleção, a garantia da vaga pelo perfodo de um ano.

Além disso, o escopo da presente proposta é
perfeitamente compatível com as finalidades do ensi
no superior, na medida em que propicia ao estudante
de ensino médio antever e preparar-se para o futuro,
que nunca tarda a chegar.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 1999.- Depu
tado Pedro Fernandes.
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lEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

LEI N!!9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional

TíTULO V
Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino

CAPíTULO IV
Da Educação Superior

Art. 43. A educação superior tem por finalidade:
I - estimular a criação cultural e o desenvolvi

mento do espírito científico e do pensamento reflexivo;
11 - formar diplomados nas diferentes áreas de

conhecimento, aptos para a inserção em setores pro
fissionais e para a participação no desenvolvimento
da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação
contrnua;

111 - incentivar o trabalho de pesquisa e investi
gação científica, visando o desenvolvimento da ciên
cia e da tecnologia e da criação e difusão da cultura,
e, desse modo, desenvolver o entendimento do ho
mem e do meio em que vive;

IV - promover a divulgação de conhecimentos
culturais, científicos e técnicos que constituem patri
mônio da humanidade e comunicar o saber através
do ensino, de publicações ou de outras formas de co
municação;

V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoa
mento cultural e profissional e possibilitar a corres
pondente concretização, integrando os conhecimen
tos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelec
tual sistematizadora do conhecimento de cada gera
ção;

VI - estimular o conhecimento dos problemas
do mundo presente, em particular os nacionais e regi
onáis, prestar serviços especializados à comunidade
e estabelecer com esta uma relação de reciprocida
de;

VII - promover a extensão, aberta à participa
ção da população, visando à difusão das conquistas e
benefícios resultantes da criação cultural e da pesqui
sa científica e tecnológica geradas na instituição.

Art. 44. A educação superior abrangerá os se
guintes cursos e programas:

I - cursos seqüenciais por campo de saber, de
diferentes níveis de abrangência, abertos a candida
tos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas
instituições de ensino;

11 - de graduação, abertos a candidatos que te
nham concluído o ensino médio ou equivalente e te
nham sido classificados em processo seletivo;

111- de pós-graduação, compreendendo progra
mas de mestrado e doutorado, cursos de especializa
ção, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos
diplomados em cursos de graduação e que atendam
às exigências das instituições de ensino;

IV - de extensão, abertos a candidatos que
atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso
pelas instituições de ensino.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!! 1.572, DE 1999

Nos termos do art.119, caput, I, e § 1º, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, a Sra. Pre
sidenta determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao projeto, a partir de 4 de no
vembro de 1999, por cinco sessões. Esgotado o pra
zo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 12 de novembro de 1999
Carla Rodrigues de Medeiros, Secretária

I - Relatório

Este projeto de lei, de autoria do nobre Deputa
do Pedro Fernandes, visa permitir que estudantes do
último ano do ensino médio participem do processo
de seleção ao ensino superior, e, em sendo aprova
dos, tenham garantido pelo prazo de um ano, direito à
vaga na instituição a que se candidataram.

Esgotado o prazo regimental não foram apre
sentadas emendas a este projeto de lei.

11 - Voto do Relator

Este projeto de lei tem o louvável objetivo de fle
xibilizar o acesso ao ensino superior. Os problemas
que sua aprovação iria criar seriam, entretanto, maio
res do que os ganhos dele resultantes.

O projeto de lei estabelece que os estudantes
de último ano do terceiro grau, aprovados em proces-
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so seletivo, terão a vaga garantida por um ano, na ins
tituição a que se candidataram.

Esta medida inviabiliza-o, pois bloqueia a vaga
garantida ao estudante aprovado, pelo prazo de um
ano, impedindo que outro aluno possa ocupá-Ia.
Assim, um estudante do último ano do ensino médio,
aprovado em quatro instituições diferentes, por exem
plo, bloqueará quatro vagas em todas essas institui
ções.

Não haverá, por outro lado, nenhuma forma de
forçá-lo a se matricular nas instituições em que já ga
rantiu vaga, podendo, ainda, submeter-se a outro pro
cesso seletivo em nova instituição, após a conclusão
do ensino médio.

Lei resultante desta proposição desorganizaria,
portanto, o sistema universitário brasileiro.

Razão pela qual, nosso parecer é desfavorável.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Walfrido Mares Guia, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje rejeitou, unani
memente, o Projeto de Lei n·1.572199, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Walfrido Mares Guia.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Pedro Wilson, Presidente; Gilmar Machado, Marisa
Serrano e Nela Rodolfo, Vice-Presidentes; Agnelo
Queiroz, Átila Lira, Celcita Pinheiro, Éber Silva, Edu
ardo Seabra, Esther Grossi, Eurico Miranda, Flávio
Arns, João Matos, Jonival Lucas Júnior, Luís Barbo
sa, Maria Elvira, Nice Lobão, Nilson Pinto, Osvaldo Bi
olchi, Osvaldo Coelho, Renato Silva, Walfrido Mares
Guia e Zé Gomes da Rocha.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Pedro Wilson, Presidente.

PROJETO DE LEI Ne 1.657-A, DE 1999
(Do Sr. Geraldo Magela)

Dispõe sobre a contratação de esta
giários pelas pessoas jurídicas de direito
privado e órgãos da Administração Públi
ca, e dá outras providências; tendo pare
cer da Comissão de Trabalho, de Adnii
nistração e Serviço Público, pela aprova
ção (Relator: Deputado Avenzoar Arru
da).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constitui-

ção e Justiça e de Redação (art. 54) - art.
24, 11.)

SUMÁRIO

1- Projeto inicial

11 - Na Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público:

- termo de recebimento de emendas

- parecer do Relator

- parecer da Comissão

O Congresso Nacional decreta:

Art. lI! A contratação de estagiários, nos termos
da Lei nI!6.494, de 7 de dezembro de 1977, devem fi
car limitadas, simultaneamente, as seguintes condi
ções:

I - em relação a empresa ou órgão público, os
estagiários não poderão representar percentual su
perior a 10% do total dos funcionários com vínculo
empregatício;

11- em cada setor ou unidade administrativa cor
respondente o percentual de estagiários lotados fica
rá restrito a 30% (trinta por cento ) dos funcionários
que possuem vínculo empregatício.

Art. 21! Caberá ao contratante encaminhar à De
legacia Regional do Trabalho relatório anual demons
trativo dos quantitativos especificados nos incisos do
artigo anterior.

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

Tanto a iniciativa privada quanto a Administra
ção Pública usam do artifrcio da contratação de esta
giários para substituir o trabalhador com vrnculo em
pregatício e, assim, diminuir os custos com a
mão-de-obra.

O estágio é um instrumento importante para a
complementação do processo educativo, bem como
para que o jovem adquira experiência prática para o
exercício da atividade profissional. Esta forma de con
tratação temporária deve ser mantida e, até mesmo,
incentivada a sua ampliação, pois, sem dúvida, é de
grande valia para a formação educacional e profissio
nal da juventude.

Para que os estágios não sejam utilizados com
o fim de diminuir o vínculo empregatício nas relações
de trabalho, a presente proposição pretende inserir
no ordenamento jurídico norma estabelecendo limites
para a contratação destes serviços temporários.
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Certo de que esta casa deve agir no sentido de
garantir o emprego permanente e os direitos traba
lhistas decorrentes, espero contar com o apoio dos
nobres Pares para a aprovação do projeto em tela.

Sala das Sessões, 14 de setembro de 1999. 
Geraldo Magela, Deputado Federal (PT - DF).

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CEDI

LEI N!! 6.494, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1977

Dispõe sobre os estágios de estu
dantes' de estabelecimentos de ensino su
perior e de ensino profissionalizante do 2!!
grau e supletivo, e dá outras providências.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte lei:
Art. 19 As pessoas jurídicas de Direito Privado,

os órgãos de Administração Pública e as Instituições
de Ensino podem àceitar, como estagiários, os alunos
regularmente matriculados em cursos vinculados ao
ensino público e particular.

§ 19 Os alunos a que se refere o caput deste ar
tigo devem, comprovadamente, estar freqüentando
cursos de educação superior, de ensino médio, de
educação profissional de nível médio ou superior ou
escolas de educação especial. (NR)

*Redação dada ao parágrafo pela Medida Provi
sória n9 1.879-14, de 26-8-1999.

Nota: Assim dispunha o parágrafo alterado:

"§ 19 Os alunos a que se refere o ca
put deste artigo devem, comprovadamente,
estar freqüentando o curso de nível superi
or, profissionalizante de 29 grau, ou escolas
de educação especial:'

§ 29 O estágio somente poderá verificar-se em
unidades que tenham condições de proporcionar ex
periência prática na linha de formação do estagiário,
devendo o aluno estar em condições de realizar o es
tágio, segundo o disposto na regulamentação da pre
sente lei.

§ 32 Os estágios devem propiciar a complementa
ção do ensino e da aprendizagem e ser planejados. exe
cutados, acompanhados e avaliados em conformidade
com os currículos, programas e calendários escolares.

*Redação dada ao artigo pela Lei ng 8.859, de
23-3-94.

Art. 29 O estágio, independentemente do aspec
to profissionalizante, direto e específico, poderá assu
mir a forma de atividades de extensão, mediante a
participação do estudante em empreendimentos ou
projetos de interesse social.

Art. 39 A realização do estágio dar-se-á median
te termo de compromisso celebrado entre o estudan
te e a parte concedente, com interveniência obrigató
ria da instituição de ensino.

§ 12 Os estágios curriculares serão desenvolvidos
de acordo com o disposto no § 32 do art. 12 desta lei.

*Redação dada pela Lei n9 8.859, de 23-3-94.
§ 2º Os estágios realizados sob a forma de ação

comunitária estão isentos de celebração de termo de
compromisso.

Art. 4º O estágio não cria vínculo empregatício
de qualquer natureza e o estagiário poderá receber
bolsa, ou outra forma de contraprestação que venha a
ser acordada, ressalvado o que dispuser a legislação
previdenciária, devendo o estudante, em qualquer hi
pótese, estar segurado contra acidentes pessoais.

Art. 59 A jornada de atividade em estágio, a ser
cumprida pelo estudante, deverá compatibilizar-se
com o seu horário escolar e com o horário da parte
em que venha a ocorrer o estágio.

Parágrafo único. Nos períodos de férias escolares,
a jornada de estágio será estabelecida de comum acor
do entre o estagiário e a parte concedente do estágio,
sempre com a interveniência da instituição de ensino.

Art. 69 O Poder Executivo regulamentará a pre
sente lei no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 79 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 89 Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Brasília, 7 de dezembro de 1977; 1569 da Inde
pendência e 899 da República. - Ernesto Geisel, Ney
Braga.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N9 1.657/99

Nos termos do art. 119, caput, I, e § 1º, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 19-11-99, por cinco
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sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 1999. 
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

I - Relatório

O Projeto de Lei nº 1.657, de 1999, visa a esta
belecer limites para a contratação de estagiários, tan
to no setor público quanto no setor privado. Para tan
to, dispõe que as empresas e órgãos públicos não po
derão contratar estagiários em percentual superior a
10% do total de empregados e/ou servidores com vín
~ulo empregatício.

Adicionalmente, estabelece que o número de
estagiários, por setor ou unidade administrativa, não
poderá exceder a 30% do número de empregados
e/ou servidores com vínculo lotados na mesma área.

Finalmente, determina que caberá ao contratan
te dos estagiários encaminhar, à Delegacia Regional
do Trabalho, relatório anual demonstrativo dos quanti
tativos existentes e seu enquadramento, em termos
percentuais, nos limites estabelecidos em lei.

Esgotado o prazo regimental para apresentação
de emendas ao projeto, nenhuma foi recebida.

Cabe-nos agora, na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, analisar o mérito da
proposição, conforme disposto no art. 32, inciso XIII,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Como justifica o nobre autor do projeto, "o está
gio é um instrumento importante para a complemen
tação do processo educativo, bem como para que o
jovem adquira experiência prática para o exercício da
atividade profissional".

Assim, o mérito da proposição sob exame resi
de em manter o estágio, apenas limitando o quantita
tivo por empresa ou órgão público, de forma a evitar a
substituição de posições de trabalho por estagiários
como forma de reduzir despesas.

Isto posto, não podemos deixar de votar pela
aprovação, no mérito, do Projeto de Lei nº 1.657, de
1999.

Sala da Comissão, 30 de março de 2000. - De
putado Avenzoar Arruda, Relator.

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou, unanimemente, o Projeto de Lei nº 1.657/99,

nos termos do parecer do Relator, Deputado Avenzo
ar Arruda.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jovair Arantes - Presidente; Nilton Capixaba e

Medeiros - Vice-Presidentes; Avenzoar Arruda,
Babá, Eduardo Campos, Fátima Pelaes, Jair Mene
guelli, José Carlos Vieira, José Múcio Monteiro, Laíre
Rosado, Luciano Castro, Marcus Vicente, Paulo
Paim, Paulo Rocha, Pedro Celso, Pedro Corrêa, Ri
cardo Barros, Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin e
Vivaldo Barbosa, titulares; Almerinda de Carvalho,
Edinho Bez, Geovan Freitas, Hugo Biehl, João Tota,
José Militão e Júlio Delgado, suplentes.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Jovair Arantes, Presidente.

PROJETO DE LEI N2 1.766-A, DE 1999
(Da srª Angela Guadagnin)

Modifica a Lei n2 5.584, de 26 de ju
nho de 1970, que "Dispõe sobre normas
de Direito Processual do Trabalho, altera
dispositivos da Consolidação das Leis
do Trabalho, disciplina a concessão e
prestação de assistência judiciária na
Justiça do Trabalho, e dá outras provi
dências"; tendo parecer da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Pú
blico, pela aprovação (Relator: Deputado
Jovair Arantes).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação - art. 24, 11)

SUMÁRIO

I - Projeto inicial
11 - Na Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 14 da Lei nº 5.584, de 26 de junho

de 1970, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 14. Na Justiça do Trabalho, a as
sistência judiciária a que se refere a Lei nº
1.060, de 5 de fevereiro de 1950, será pres
tada pelo Sindicato da categoria profissional
a que pertencer o trabalhador ou por advo
gado devidamente constituído. (NR)
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§ 1º Considera-se necessitado o traba
lhador cuja situação econômica não lhe per
mita demandar, sem prejuízo do próprio
sustento ou de sua família, comprovando-se
o estado de necessidade mediante declara
ção firmada pelo interessado, nos termos da
Lei nº 7.115, de 29 de agosto de 1983. (NR)

§ 2º Serão devidos honorários advoca
trcios pela parte vencida, que não se benefi
cie da assistência judiciária, nos termos da
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que
"Institui o Código de Processo Civil Brasilei
ro", e da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994,
"Que institui o Estatuto da OAB". (NR)

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3º Revogam-se os arts. 15, 16, 17, 18 e 19,
todos da Lei nº 5.584, de 26 de junho de 1970.

Justificação

É dever do Estado, nos termos da atual Consti
tuição, prestar assistência jurídica integral e gratuita
às pessoas que, comprovadamente, não tenham con
dições de arcar com os custos processuais.

Tal função, todavia, não tem sido exercida integral
mente pelo Estado, em face da precária estruturação
das Defensorias Públicas nos estados, o que levou à
prestação jurísdiciol1al gratuita por vários outros órgãos
como, porexemplo, asseccionªis da OAB eos escritóri
os de assistência vinculados às universidades.

A assistência judiciária na legislação trabalhi~ta

é tratada na Lei nº5.584, de 26 de junho de 1970, em
seu artigo 14 e seguintes. Ocorre que a citada lei, em
razão do decurso de quase trinta anos, encontra-se
defasada, estando em desacordo com as regras atua
is sobre a matéria, motivo pelo qual propomos a sua
adequação aos novos tempos.

Como primeiro aspecto, estamos estendendo a
competência para requerer a gratuidade de justiça
aos advogados em geral, desde que devidamente
constituídos. Na prática, quase todos os aplicadores
do direito já aceitam a representação advocatfcia nos
processos gratuitos, mas ainda persistem algumas
dúvidas, pois a Lei nº5.584170 estabelece, expressa
mente, que esta representação se dará por intermé
dio do sindicato da categoria. Com a nova redação,
elimina-se a subsistência de qualquer dúvida.

O segundo ponto, trata da adequação da Lei nº .
5.584170 aos ditames da Lei nº7.115, de 29 de agosto
de 1983, que exige, tão-somente, para comprovar a

situação econômica do requerente, a apresentação
de declaração firmada pelo proprio interessado ou
por procurador. Cuida-se aqui, igualmente, de ajustar
um procedimento corriqueiro nos tribunais, pois a ma
ioria dos magistrados, senão a totalidade, já admite a
declaração como meio probatório da condição de po
breza.

Como última alteração, propomos que será ca
bível a percepção de honorários advocatícios por par
te do profissional que funcionar no processo. A maté
ria diz respeito, logicamente, à parte que não esteja
usufruindo do benefício da justiça gratuita e que ve
nha a perder a demanda, devendo arcar com as ver
bas honorárias. De qualquer sorte, remetemos a
questão aos ditames do Código de Processo Civil e
do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que
tratam a matéria de forma exaustiva.

Ante tudo o que foi exposto, estamos trazendo o
presente projeto de lei à apreciação de nossos ilus
tres Pares, esperando contar com decisivo apoio em
sua aprovação.

Sala das Sessões, de de 1999.- Deputada
Angela Guadagnin.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CEDI

LEI Ne 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Institui o Código de Processo Civil.

LIVRO I
Do ProcessOae-Gonh~cimento

TfTULO I
Da Jurisdição e da Ação

CAPrTULO I
Da Jurisdição

Art. 1ºAjurisdição civil, contenciosa evoluntária, é
exercida pelos juízes, em todo o território nacional, con
forme as disposições que este código estabelece.

Art. 2º Nenhum juiz prestará a tutela jurisdicio
nal senão quando a parte ou o interessado a reque
rer, nos casos e forma legais.
.....................................................................................
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LEI NR 5.584, DE 26 DE JUNHO DE 1970

Dispõe sobre Normas de Direito
Processual do Trabalho, altera dispositi
vos da Consolidação das Leis do Traba
lho, disciplina a Concessão e Prestação
de Assistência Judiciária na Justiça do
Trabalho, e dá outras Providências.

Art. 14. Na Justiça do Trabalho, a assistência ju
diciária a que se refere a Lei nº 1.060, de 5 de feverei
ro de 1950, será prestada pelo sindicato da categoria
profissional a que pertencer o trabalhador.

§ 1º A assistência é devida a todo aquele que
perceber salário igualou inferior ao dobro do mínimo
legal, ficando assegurado igual benefício ao trabalha
dor de maior salário, uma vez provado que sua situa
ção econômica não lhe permite demandar, sem preju
ízo do sustento próprio ou da famrlia.

§ 2º A situação econômica do trabalhador será
comprovada em atestado fornecido pela autoridade
local do Ministério do Trabalho e Previdência Social,
mediante diligência sumária, que não poderá exceder
de 48 (quarenta e oito) horas.

§ 32 Não havendo no local a autoridade referida
no parágrafo anterior, o atestado deverá ser expedido
pelo delegado de polícia da circunscrição onde resida
o empregado.

Art. 15. Para auxiliar no patrocínio das causas, 
observados os artigos 50 e 72 da Lei nº 4.215, de 27
de abril de 1963, poderão ser designados pelas Dire
torias dos Sindicatos Acadêmicos de Direito, a partir
da 4ª Série, comprovadamente matriculados em esta
belecimento de ensino oficial ou sob fiscalização do
Governo Federal.

Art. 16. Os honorários do advogado pagos pelo
vencido reverterão em favor do sindicato assistente.

Art. 17. Quando, nas respectivas comarcas, não
houver Juntas de Conciliação e Julgamento ou não
existir sindicato da categoria profissional do trabalha
dor, é atribuído aos promotores públicos ou defenso
res públicos o encargo de prestar a assistência judi
ciária prevista nesta lei.

Parágrafo único. Na hipótese prevista neste ar
tigo, a importância proveniente da condenação nas
despesas processuais será recolhida ao Tesouro do
respectivo estado.

Art. 18. A assistência judiciária, nos termos da
presente lei, será prestada ao trabalhador ainda que
não seja associado do respectivo sindicato.

Art. 19. Os diretores de sindicatos que, sem
comprovado motivo de ordem financeira, deixarem de
dar cumprimento às disposições desta lei ficarão su
jeitos à penalidade prevista no art. 553, alínea a, da
Consolidação das Leis do Trabalho.

LEI NR 1.060, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1950

Estabelece normas para a conces
são da assistência judiciária aos necessi
tados.

Art. 1º Os Poderes Públicos federal e estadual,
independentemente da colaboração que possam re
ceber dos municípios e da Ordem dos Advogados do
Brasil - OAB, concederão assistência judiciária aos
necessitados, nos termos desta lei. (Vetado.)

*Artigo com redação determinada pela Lei nR

7.510, de 4 de julho de 1986.
Art. 2º Gozarão dos benefícios desta lei os naci

onais ou estrangeiros residentes no País, que neces
sitarem recorrer à justiça penal, civil, militar ou do tra
balho.

Parágrafo único. Considera-se necessitado,
para os fins legais, todo aquele cuja situação econô
mica não lhe permita pagar as custas do processo e
os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento
próprio ou da família.

LEI N2 7.115, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

Dispõe sobre prova documentalJ
nos casos que indica, e dá outras provi
dências.

Art. 1º A declaração destinada a fazer prova
de vida, residência, pobreza, dependência econô
mica, homonímia ou bons antecedentes, quando
firmada pelo próprio interessado ou por procura
dor bastante, e sob as penas da lei, presume-se
verdadeira.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se
aplica para fins de prova em processo penal.

Art. 2º Se comprovadamente falsa a declara
ção, sujeitar-se-á o declarante às sanções civis, ad
ministrativas e criminais previstas na legislação apli
cável.



Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 18 25513

LEI N!!8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994

Estatuto da Advocacia e a Ordem
dos Advogados do Brasil - OAB Dispõe
Sobre o Estatuto da Advocacia e a
Ordem dos Advogados do Brasil- OAB.

TfTULO I
Da Advocacia

CAPfTULO I
Da Atividade de Advocacia

Art. 1!! São atividades privativas de advocacia:
1-a postulação a qualquer órgão do Poder Judi

ciário e aos juizados especiais;

11-as atividades de consultoria, assessoria e di
reção jurídicas.

§ 1!! Não se inclui na atividade privativa de advo
cacia a impetração de habeas corpus em qualquer
instância ou tribunal.

§ 2!! Os atos e contratos constitutivos de pesso
as jurídicas, sob pena de nulidade, só podem ser ad
mitidos a registro, nos órgãos competentes, quando
visados por advogados.

§ 3!! É vedada a divulgação de advocacia em
conjunto com outra atividade.

Art. 2!! O advogado é indispensável à adminis
tração da justiça.

§ 1!! No seu ministério privado, o advogado pres
ta serviço público e exerce função social.

§ 2!! No processo judicial, o advogado contribui,
na postulação de decisão favorável ao seu constituin
te, ao convencimento do julgador, e seus atos consti
tuem múnus público.

§ 3!! No exercício da profissão, o advogado é in
violável por seus atos e manifestações, nos limites
desta lei.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 1.766/99

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1º, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados. o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 19-11-99, por cinco

sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 1999. 
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

I - Relatório

O projeto de iniciativa da nobre Deputada Ange
la Guadagni visa alterar dispositivos relacionados ao
Processo do Trabalho, garantindo que a assistência
judiciária poderá ser prestada por advogado, além da
prestada por sindicato, já prevista legalmente.

O trabalhador, para que seja considerado como
necessitado, firmará tão-somente declaração de que
não pode demandar em juízo sem prejuízo do próprio
sustento ou de sua família.

A proposição determina o pagamento de hono
rários advocatícios pela parte vencida, desde que não
seja beneficiária da assistência judiciária.

Não foram apresentadas emendas no prazo re
gimental.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A Lei nº 5.584170 que a nobre Autora do projeto
pretende alterar efetivamente precisa ser modificada.

As alterações propostas modernizam o Proces
so Trabalhista.

A legislação vigente permite que a assistência
judiciária seja prestada somente pelo sindicato da ca
tegoria profissional do trabalhador. Porém nem sem
pre existe, na localidade da demanda, sindicato da
categoria ou, por qualquer motivo, o trabalhador pode
não desejar ser por ele assistido.

Ao permitir que a assistência judiciária seja
prestada também por advogado, o projeto inova e ga
rante o direito de escolha do trabalhador ao constituir
quem deve representá-lo em juízo.

Para que o trabalhador possa se utilizar da as
sistência judiciária, nos termos do projeto, deve ape
nas firmar declaração de que não pode demandar
sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua famflia.
Torna desnecessário demonstrar o valor de sua re
muneração, como previsto na legislação atual.

Assim, independente do salário recebido, o tra
balhador pode se declarar necessitado. O valor fixado
pela lei em dois salários mínimos representa critério
ultrapassado, pois pode se demonstrar suficiente
para uma família de quatro pessoas em uma determi
nada região do Brasil e absolutamente insuficiente

. em outra.
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É O próprio trabalhador que pode analisar a sua
possibilidade de demandar em juízo.

Além disso, há previsão para o pagamento
de honorários advocatícios, que até hoje não são
devidos na Justiça do Trabalho. Ora, em qualquer
outro processo, a parte sucumbente deve arcar
com o pagamento dos honorários da parte contrá
ria.

Obviamente, devem ser exclufdos da condena
ção no pagamento de honorários a parte que se be
neficiar da assistência judiciária, conforme disposto
no projeto analisado.

Diante do exposto, votamos pela aprovação do
PL nº 1.766, de 1999.

Sala da Comissão, 9 de dezembro de 1999. 
Deputado Jovair Arantes, Relator.

Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou, unanimemente, o Projeto de Lei nº
1.766/99, nos termos do parecer do Relator, Depu
tado Jovair Arantes.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
Jovair Arantes, Presidente; Nilton Capixaba e Me

deiros, Vice-Presidentes; Avenzoar Arruda, Babá,
Eduardo Campos, Fátima Pelaes, Jair Meneguelli,
José Carlos Vieira, José Múcio Monteiro, Laire Ro
sado, Luciano Castro.. Marcus Vicente, Paulo Paim,
Paulo Rocha, Pedro Celso, Pedro Corrêa, Ricardo
Barros, Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin e Vivaldo
Barbosa, titulares; Almerinda de Carvalho, Edinho
Bez, Geovan Freitas, Hugo Biehl, João Tota, José
Militão e Júlio Delgado, suplentes.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Jovair Arantes, Presidente.

PROJETO DE LEI N!! 1.781-A, DE 1999
(Do Sr. Jovair Arantes)

Dispõe sobre o cancelamento das
sanções administrativas que discrimina,
aplicadas a servidores públicos, e dá ou
tras providências; tendo parecer da Co
missão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, pela aprovação (Relator:
Deputado Alexandre Santos).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constitui
ção e Justiça e de Red lção (Art.54) - Art.
24,11)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
11 - Na Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São canceladas as sanções administrati

vas aplicadas a servidores públicos em decorrência da
participação efetiva em movimento reivindicatório, entre
5 de outubro de 1988 e a data de publicação desta lei.

§ 1ºA participação a que se refere o caput com
preende:

I - a paralisação do trabalho;
11 - o esforço de convencimento por meios pací

ficos;
111 - o comparecimento a assembléias sindicais

deliberativas ou a reuniões congêneres;
IV - o descumprimento de ordem escrita ou verbal

expedida no transcurso do movimento reivindicatório;
V - outras formas de manifestação efetivadas

sem o emprego de meios violentos.
§ 2º Entende-se por sanção administrativa, para

os fins desta lei, qualquer medida que repercuta ne
gativamente sobre a ficha funcional do servidor com-,
preendendo-se nesse conceito, em especial, a anota
ção de faltas ao serviço.

Art. 2º São cancelados os efeitos das sanções a que
se refere o art. 1li durante o penado que antecede a publi
cação desta lei, inclusive a supressão do cômputo de tem
po de serviço relativo a dias paralisados, vedando-se a
atribuição de efeito retroativo de caráter pecuniário.

Art. 3º O disposto nesta lei não se aplica a servido
res anistiados em decorrência de norma legal específica.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

Aprovado depois de um longo período de exce
ção, o texto constitucional de 1988 apresenta, como sua
mais inegável e propalada virtude, a resgate da cidada
nia. Podem-se tecer acusações de toda sorte às boas e
às más realizações dos constituintes, mas não se pode
negar que uma das metas essenciais da Carta, a resta
belecimento das liberdades coletivas e individuais, que
tanto sangue custou aos brasileiros, foi alcançado.

Entretanto, em obediência ao princípio universal
segundo a qual nada é perfeito, até mesmo no capítu
lo constitucional citado encontram-se distorções e de-
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sequilíbrios. Com efeito, os arts. 9º e 37, VII, da Cons
tituição, motivadores da proposição sob apreço, pro
movem, tanto na versão original como na resultante
da Emenda nº 19, de 1998, uma incompreensível dis
criminação entre servidores e trabalhadores da inicia
tiva privada. Para estes, a greve é um direito natural,
decorrente, de forma imediata, do estabelecimento
do vínculo empregatício, enquanto para os servidores
não passa de concessão "generosa" do legislador, a
quem, como a um deus, é atribuída a faculdade de in
terferir no mundo dos fatos e limitar sua incidência.

Na reforma administrativa, perdeu-se valiosa
oportunidade pe corrigir o problema. Ao invés de equi
parar trabalhadores em geral e servidores públicos, no
tocante à greve, preferiu o constituinte derivado rebai
xar o status do diploma legal destinado a regular a
matéria, de lei complementar para lei ordinária.

Supunha-se, por certo, que suprimir a necessi
dade de quorum qualificado para aprovação da ma
téria representaria valioso estímulo à solução do pro
blema. Infelizmente, como já se pôde constatar, pas
sado mais de um ano da promulgação da reforma,
não era o quorum de aprovação o verdadeiro óbice
ao encaminhamento da questão.

O tempo demonstrou que faltavam - e, ao que
tudo indica, continuam faltando -, na verdade, condi
ções políticas para que o Presidente da República, a
quem se conferiu iniciativa privativa sobre a matéria,
pudesse encaminhar ao Congresso Nacional propo
sição destinada a superar o impasse. De fato, já se
vão mais de dez anos da promulgação da Carta eain
da não se registrou nenhuma proposição encaminha
da pelos sucessivos chefes do Executivo Federal no
sentido de atender o disposto no art. 37, VII, da Carta.
Não havia sido remetido projeto de lei complementar,
quando vigorava o texto anterior à reforma adminis
trativa; não foi encaminhado qualquer projeto de lei
ordinária após a promulgação da Emenda nº 19.

O pior de tudo, nessa situação por si só angustian
te, reside no fato de que a posição do Supremo Tribunal
Federal acerca do assunto vem contribuindo para tornar
ainda mais dramática a luta travada pelos servidores.
Em decisões reiteradas, prolatadas apartir do Mandado
de Injunção nº20 (relatado pelo Ministro Celso de Mel
lo), a mais alta Corte de Justiça vem declarando a invia
bilidade do exercício do direito de greve por parte dos
servidores públicos, enquanto não for regulamentada a
norma do inciso VII do art. 37 da Constituição.

Ora, o que se constitui, a partir desse posiciona
mento, e uma situação verdadeiramente kafkiana. Por
não haver regulamentação, a greve fica banida, e a

solução é colocada no colo de um dos maiores inte
ressados na preservação do problema, o Presidente
da República, que pode, sem maiores cerimônias, re
primir os movimentos paredistas com toda sorte de
sanções, sempre com base no fato de que "não há lei"
sustentando a paralisação dos trabalhos.

É a partir desse quadro que se toma essencial a
aprovação do projeto sob apreço. Como não se cogita
interferir na iniciativa privativa do Senhor Presidente
da República, a apresentação por via parlamentar do
projeto de lei que ora se justifica representa um consi
derável alívio para a sofrida categoria que a proposta
pretende alcançar. Sem dar ao problema a solução
definitiva que cada vez mais se torna inadiável, tendo
em vista as limitações da iniciativa parlamentar, a pro
posição permite, pelo menos, que não sejam os servi
dores ainda mais castigados por força da inércia pre
sidencial. A sanção de Sua Excelência à proposta, re
conhecendo os transtornos causados pelo inadverti
do impasse político de que talvez não seja ele o único
culpado, representará, não resta dúvida, um grandio
so gesto de altivez, daquele tipo que separa o mero
burocrata do estadista.

Mesmo depois de acolhido pelos nobres Pares o
projeto e sancionados seus termos, passa-se a uma
situação de expectativa. Novos movimentos continua
rão se processando sob a tutela da leonina legislação
vigente, gerando novas sanções e, talvez, em futuro
mais ou menos remoto, novas propostas como a pre
sente. Entretanto, na dinâmica dos povos e na história
da administração pública, é a possibilidade de contra
dições e tensões como essa que fazem surgir a tão
propalada "luz no fim do túnel".

Assim, com tantos bons motivos, espera-se a
rápida aceitação da proposta sob justificativa.

Sala das Sessões, 29 de setembro de 1999. 
Deputado Jovair Arantes.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TíTULO 1\
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
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CAPíTULO 11
Dos Direitos Sociais

Art. 9º É assegurado o direito de greve, compe
tindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade
de exercê-lo e sobre os interesses que devam por
meio dele defender.

§ 1º A lei definirá os serviços ou atividades es
senciais e disporá sobre o atendimento das necessi
dades inadiáveis da comunidade.

§ 2º Os abusos cometidos sujeitam os respon
sáveis às penas da lei.

TíTULO 111
Da Organização do Estado

CAPíTULO VII
Da Administração Pública

Seção I
Disposições Gerais

Art. 37. A administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos prin
cípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, pu
blicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

..Artigo, caput com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 4-6-1998.

VII- o direito de greve será exercido nos termos
e nos limites definidos em lei específica:

.. Inciso VII com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 4-6-1998.

EMENDA CONSTITUCIONAL Nl! 19, DE 4 DE
JUNHO DE 1998

Modifica o Regime e dispõe sobre
princípios e normas da Administração Pú
blica, Servidores e Agentes Políticos, con
trole de Despesas e Finanças Públicas e
custeio de atividades a cargo do Distrito
Federal, e dá outras providências.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 6º da Consti
tuição Federal, promulgam esta emenda ao texto
constitucional:

Art. 1ºOs incisos XIV e XXII do art. 21 e XXVII do
art. 22 da Constituição Federal passam a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. 21. Compete à União:

XIV - organizar e manter a polícia civil,
a polícia militar e o corpo de bombeiros mili
tar do Distrito Federal, bem como prestar
assistência financeira ao Distrito Federal
para a execução de serviços públicos, por
meio de fundo próprio;

XXII - executar os serviços de polícia
marítima, aeroportuária e de fronteiras;

.................................................................................
I

Art. 2º O § 2l! do art. 27 e os incisos V e VI do art.
29 da Constituição Federal passam a vigorar com a
seguinte redação, inserindo-se § 2º no art. 28 e renu
merando-se para § Iº o atual parágrafo único:

I

"Art. 27 .

§ 2!! O subsídio dos deputados estadu
ais será fixado por lei de iniciativa da
Assembléia legislativa, na razão de, no má
ximo, setenta e cinco por cento daquele es
tabelecido, em espécie, para os deputados
federais, observado o que dispõem os arts.
39, § 4º; 57, § 7!!; 150, 11; 153, 111, e 153, §
2!!, I.

"

MANDATO DE INJUNÇÃO Nº 20-4

Origigem: Distrito Federal
Relator: Min. Celso de Mello
Impte.: Confederação Dos Servidores Públicos do
Brasil
Adv.: Benedito Oliveira Brauna
Impdo.: Congresso Nacional

Decisão: Apresentado o feito em mesa o julga
mento foi adiado em virtude do adiantado da hora.
Plenário 12-5-94.

Decisão: Por maioria de votos, o Tribunal deferiu
o pedido de mandado de injunção, nos termos do voto
do Relator, para reconhecer a mora do Congresso
Nacional em regulamentar o art. 37, VII, da Constitui
ção Federal e comunicar-lhe a decisão, a fim de que
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tome as providências necessárias à edição de lei
complementar indispensável ao exercício do direito
de greve pelos servidores públicos civis, vencidos,
em parte, o Ministro Carlos Velloso, que também re
conhecia a mora do Congresso Nacional e desde
logo fixava as condições necessárias ao exercício
desse direito, e os Ministros Sepúlveda Pertence e
Marco Aurélio, que não conheciam do pedido. Votou
o Presidente. Procurador-Geral da República, Dr. Mo
acir Antônio Machado da Silva, na ausência ocasional
do Dr. Aristides Junqueira Alvarenga. Plenário,
19-5-94.

Ementa: Mandado de Injunção Coletivo - Dire
ito de Greve do Servidor Público Civil - evolução
desse direito no constitucionalismo brasileiro mo
delos normativos no direito comparado - prerrogati
va jurídica assegurada pela Constituiçao (art. 37,
VII) - impossibilidade 'de seu exercício antes da edi
ção de lei complementar - omissão legislativa - hi
pótese de sua configuração - reconhecimento do
estado de mora do Co),gresso Nacional impetração
por entidade de classe - admissibilidade - writ con
cedido.

Direito de greve no serviço público: O precei
to constitucional que reconheceu o direito de greve
ao servidor público civil constitui norma de eficácia
meramente limitada, desprovida, em conseqüên
cia, de auto-aplicabilidade, razão pela qual, para
atuar plenamente, depende da edição da lei com
plementar exigida pelo próprio texto da Constitui
ção.

A mera outorga constitucional do direito de gre
ve ao servidor público civil não basta - ante a ausên
cia de auto-aplicabilidade da norma constante do art.
37, VII, da Constituição - para justificar o seu imedia
to exercício.

O exercício do direito público subjetivo de
greve outorgado aos servidores civis só se revela
rá possível depois da edição da lei complementar
reclamada pela Carta Política. A lei complementar
referida - que vai definir os termos e os limites do
exercício do direito de greve no serviço público 
constitui requisito de aplicabilidade e de operativi
dade da norma inscrita no art. 37, VII, do texto
constitucional. Essa situação de lacuna técnica,
precisamente por inviabilizar o exercício do direito
de greve, justifica a utilização e o deferimento do
mandado de injunção.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 1.781/99

Nos termos do art. 119, caput, I e § Iº, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 19-11-99, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 1999.
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

I - Relatório

Apresentado pelo ilustre Deputado Jovair Aran
tes, o Projeto de Lei nº 1.781 , de 1999, pretende can
celar sanções administrativas aplicadas a servidores
públicos, em decorrência de participação efetiva em
movimentos reivindicatórios, ocorridos entre 5 de ou
tubro de 1988 e a data de publicação da lei resultante
da presente proposição.

As razões ensejadoras da proposição, constan
tes de sua justificação, são as seguintes:

"Aprovado depois de um longo período
de exceção, o texto constitucional de 1988
apresenta, como sua mais inegável e propa
lada virtude, o resgate da cidadania. Po
dem-se tecer acusações de toda sorte às
boas e às más realizações dos constituin
tes, mas não se pode negar que uma das
metas essenciais da Carta, o restabeleci
mento das liberdades coletivas e individuais,
que tanto sangue custou aos brasileiros, foi
alcançado.

Entretanto, em obediência ao princípio
universal

segundo o qual nada é perfeito, até
mesmo no capítulo constitucional citado en
contram-se distorções e desequilíbrios. Com
efeito, os arts. 9º e 37, VII, da Constituição,
motivadores da proposição sob apreço, pro
movem, tanto na versão original como na re
sultante da Emenda nº 19, de 1998, uma in
compreensível discriminação entre servido
res e trabalhadores da iniciativa privada.
Para estes, a greve é um direito natural, de
corrente, de forma imediata, do estabeleci
mento do vínculo empregatício, enquanto
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para os servidores não passa de concessão
"generosa" do legislador, a quem, como a
um deus, é atribuída a faculdade de interfe
rir no mundo dos fatos e limitar sua incidên
cia.

Na reforma administrativa, perdeu-se
valiosa oportunidade de corrigir o problema.
Ao invés de equiparar trabalhadores em ge
rai e servidores públicos, no tocante à greve,
preferiu o constituinte derivado rebaixar o
status o diploma legal destinado a regular a
matéria, de lei complementar para lei ordi
nária.

Supunha-se, por certo, que suprimir a
necessidade de quorum qualificado para
aprovação da matéria representaria valioso
estímulo à solução do problema. Infelizmen
te, como já se pôde constatar, passado mais
de um ano da promulgação da reforma, não
era o quorum de aprovação o verdadeiro
óbice ao encaminhamento da questão.

O tempo demonstrou que faltavam - e,
ao que tudo indica, continuam faltando -, na
verdade, condições políticas para que o Pre~

sidente da República, a quem se conferiu
iniciativa privativa sobre a matéria, pudesse
encaminhar ao Congresso Nacional proposi
ção destinada a superar o impasse. De fato,
já se vão mais de dez anos da promulgação
da Carta e ainda não se registrou nenhuma
proposição encaminhada pelos sucessivos
chefes do Executivo Federal no sentido de
atender o disposto no art. 37, VII, da Carta.
Não havia sido remetido projeto de lei com·
plementar, quando vigorava o texto anterior
à reforma administrativa; não foi encaminha
do qualquer projeto de lei ordinária após a
promulgação da Emenda nº 19."

Aberto o prazo regimental, não foram apresen·
tadas emendas ao Projeto de Lei nº 1.781, de 1999.

É o relatório.

JI - Voto do Relator

Em conformidade com o art. 32, XIII, q, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, cabe agora
a esta Comissão manifestar-se sobre o mérito da pro
posição.

A Constituição Federal de 1988, também deno
minada de Constituição cidadã, caracteriza-se, es
sencialmente, pelo fortalecimento dos direitos e ga
rantias fundamentais. Com efeito, quis o legislador

constituinte assegurar, em toda sua plenitude, condi
ções efetivas para o exercício concreto da cidadania
pelos integrantes da sociedade brasileira. Inumeras
garantias, outrossim, foram conferidas, em capítulo
específico da Lei Fundamental aos servidores públi
cos. O reconhecimento do direito de greve figura
como uma dessas garantias, embora, até o presente,
decorridos mais de onze anos da promulgação da
Constituição, encontra-se sem a regulamentação exi
gida peJa Carta Política. Diante desse quadro jurídico,
os agentes públicos que participam de movimentos
reivindicatórios legítimos, com a ocorrência de parali
sações do trabalho, têm sido severamente punidos,
por exercitar um direito constitucional que o Excelen
tíssimo Senhor Presidente da República insiste em
não disciplinar.

No julgamento do Mandado de Injunção nº20-4,
em 19 de maio de 1994, o Supremo Tribunal Federal,

.. deferiu o pedido de mandado de injunção para reco
nhecer a mora do Congresso Nacional em regula
mentar o art. 37, VII, da Constituição Federal e comu
nicar-lhe a decisão, a fim de que tome as providências
necessárias à edição da lei indispensável ao exercí
cio do direito de greve pelos servidores públicos civis.
Contudo, até agora, não foi aprovada a mencionada
regulamentação.

A iniciativa do Deputado Jovair Arantes, embo
ra não dê solução definitiva ao problema, ameniza a
situação dos agentes públicos que foram sanciona
dos pelo exercício do direito de greve, resgatan
do-lhes a dignidade funcional maculada pelas puni
ções impostas.

Dessa forma, por todo o exposto, manifesta
mo-nos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.781, de
1999, com base no art. 129, 11, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 1999.
Deputado Alexandre Santos, Relator.

Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou, unanimemente, o Projeto de Lei n'
1.781/99, nos termos do parecer do Relator, Deputa
do Alexandre Santos.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
Jovair Arantes, Presidente; Nilton Capixaba e

Medeiros, Vice-Presidentes; Avenzoar Arruda, Babá,
Eduardo Campos, Fátima Pelaes, Jair Meneguelli,
José Carlos Vieira, José Múcio Monteiro, Laíre Rosa
do, Luciano Castro, Marcus Vicente, Paulo Paim, Pau
lo Rocha, Pedro Celso, Pedro Corrêa, Ricardo Barros,
Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin e Vivaldo Barbo-
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sa, Titulares; Almerinda de Carvalho, Edinho Bez,
Geovan Freitas, Hugo Biehl, João Tota, José Militão e
Júlio Delgado, Suplentes.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Jovair Arantes, Presidente.

PROJETO DE LEI N!!1.783-A, DE 1999
(Do Sr. Walter Pinheiro)

Dispõe sobre o acesso gratuito ao
serviço de Internet via rede de TV a cabo
para hospitais e postos de saúde da rede
pública, estabelecimentos de ensino ele 12

e ~ graus da rede pública, museus e bibli
otecas públicas; tendo parecer da Comis
são de Educação, Cultura e Desporto, pela
aprovação (Relator: Dep. Eduardo Seabra).

(Às Comissões de Educação, Cultura e
Desporto; de' Trabalho, de Administração e
Serviço Público; de Finanças e Tributação
(art. 54); e de Constituição e Justiça e de
Redação (art.154) - art. 24, li.}

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
" - Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1!! Fica assegurado o acesso gratuito ao

serviço de Internet via rede de TV a cabo para hospi
tais e postos de saúde da rede pública, estabeleci
mentos de ensino de 1!! e 2º graus da rede pública,
museus e bibliotecas públicas.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O presente projeto de lei visa garantir o acesso
à Internet a uma imensa parcela de brasileiros excluí
dos dos sistemas de informações e que, por isso
mesmo, têm ficado à margem de nossa sociedade.

Visa também permitir que os estabelecimentos
públicos possam fazer uso das mais modernas tecno
logias a fim de garantir melhoria nos seus serviços,
como por exemplo, o uso da medicina à distância.

A gratuidade do serviço tem como base propos
tas semelhantes implementadas em outros países 
como os diversos incentivos que a FCC nor
te-americana vem dando para o acesso de escolas à

Internet - e a extrema carência de recursos destina
dos a esses serviços públicos em nosso País.

Pela grande relevância do tema para o conjunto
da sociedade brasileira solicitamos o apoio dos no·
bres pares desta Comissão.

Sala das Comissões, 30 de setembro de 1999.
Walter Pinheiro (PT/BA).

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!! 1.783, DE 1999

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1º, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao projeto, a partir de 29 de
março de 2000, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 6 de abril de 2000. - Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária.

I - Relatório

O Projeto de Lei de autoria do nobre Deputado
Walter Pinheiro objetiva assegurar gratuidade de
acesso à Internet, via rede de TV a cabo, para estabe
lecimentos de saúde e de ensino fundamental e mé
dio, bem como para museus e bibliotecas, desde que
integrantes da rede pública.

Nos termos regimentais da Casa, a proposição
em epígrafe chega, sem emendas, à Comissão de
Educação, Cultura e Desporto para exame da matéria
quanto ao mérito.

11 - Voto do Relator

A proposta legislativa em pauta busca prestar
excelente serviço a hospitais e postos de saúde, es
colas de ensino fundamental e médio, museus e bibli
otecas da rede pública: o acesso gratuito à Internet
via rede de TV a cabo.

Não tenho a menor dúvida de que a iniciativa le
gislativa em apreço é das mais legítimas e oportunas,
além de meritória nos aspectos educacionais e cultu
rais. De fato, as instituições públicas a que se destina
a gratuidade de acesso à Internet via rede de TV a
cabo não podem e não devem ficar à margem da ex
plosão informacional dos nossos dias. Pelo contrário,
precisam urgentemente se integrar às novas tecnolo
gias de aquisição de conhecimento e informação, so
bretudo à Internet, pela sua universalização, rapidez
e diversidade de fontes.
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Com o acesso facilitado à Internet, pela gratui
dade proposta no PL em exame, pode-se esperar um
grande incremento na aquisição, no intercâmbio e no
desenvolvimento de conhecimentos e informações
por parte das instituições de saúde, ensino, pesquisa
e cultura da rede pública.

Posto isso, voto pela aprovação do Projeto de
Lei n2 1.783, de 1999, de autoria do ilustre Deputado
Walter Pinheiro.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Edu
ardo Seabra, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje aprovou, unani
memente, o Projeto de Lei nº 1.783/99, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Eduardo Seabra.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Pedro Wilson, Presidente; Gilmar Machado, Marisa
Serrano e Nelo Rodolfo, Vice-Presidentes; Agnelo
Queiroz, Átila Lira, Celcita Pinheiro, Éber Silva, Edu
ardo Seabra, Esther Grossi, Eurico Miranda, Flávio
Arns, João Matos, Jonival Lucas Júnior, Luís Barbo
sa, Maria Elvira, Nice Lobão, Nilson Pinto, Osvaldo Bi
olchi, Osvaldo Coelho, Renato Silva, Walfrido Mares
Guia e Zé Gomes da Rocha.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Pedro Wilson, Presidente.

*PROJETO DE LEI N2 1.804-A, DE 1999
(Do Sr. Freire Júnior)

Dispõe sobre o pagamento de dívi
das sindicais resultantes de processos
judiciais e dá outras providências; tendo
parecer da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, pela
aprovação (Relator: Dep. Luciano Cas
tro).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; Constituição e
Justiça e de Redação - Art. 24, 11.)

*Projeto inicial publicado no OCO de 30-10-99

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator

- parecer da Comissão

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NSl 1.804199

Nos termos do art. 119, caput, I e § 12, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr.
Presidente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 19-11-99, por cin
co sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 1999. 
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

I - Relatório

A iniciativa em epígrafe, da lavra do ilustre De
putado Freire Júnior, reapresenta, com alterações,
projeto do ilustre Deputado Sérgio Arouca.

Tem por escopo viabilizar a atuação dos sindica
tos em juízo, quando em defesa dos interesses de
seus representados, especialmente no que toca às
despesas judiciais, nelas incluídas as custas proces
suais, os honorários de sucumbência e as multas.

Não foram recebidas emendas ao projeto.
É o relatório.

11 - Voto do Relator

O projeto, sem dúvida, tem largo alcance social,
na medida em que proporciona melhores condições de
atuação em juízo para os sindicatos, quando em defe
sa dos direitos da categoria representada.

Ademais, como bem elucida o autor, em sua
justificação, a iniciativa em apreço não tem a "inten
ção de proibir a cobrança de custas e honorários ou
a aplicação de multas aos sindicatos, mas,
tão-somente, condicionar o valor a ser cobrado ao
que é efetivamente arrecadado pela entidade, de
modo a não inviabilizar a sua atuação".

Temos exemplos de falta de bom senso e mo
deração, os quais justificam a aprovação do presen
te projeto de lei. Basta recordarmos o caso da greve
dos petroleiros. O Tribunal Superior do Trabalho fi
xou multa desproporcional, sem qualquer vínculo ra
zoável com a receita do sindicato, o que, na prática,
o inviabilizou financeiramente.

Ademais, o sistema processual brasileiro já tem
instrumentos eficazes para coibir qualquer abuso,
não só da parte de sindicatos, como de qualquer um
que postule em juízo, como é o caso do instituto da liti
gância de má-fé.
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Assim e ante o exposto, somos pela aprovação
do Projeto de Lei n2 1.804, de 1999.

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 1999. 
Deputado Luciano Castro, Relator.

Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou, unanimemente, o Projeto de Lei n'1.804/99,
nos termos do parecer do Relator, Deputado Luciano
Castro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jovair Arantes, Presidente; Nilton Capixaba e

Medeiros, Vice-Presidentes; Avenzoar Arruda, Babá,
Eduardo Campos, Fátima Pelaes, Jair Meneguelli,
José Carlos Vieira, José Múcio Monteiro, Larre Rosa
do, Luciano Castro, Marcus Vicente, Paulo Paim, Pau
lo Rocha, Pedro Celso, Pedro Corrêa, Ricardo Barros,
Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin e Vivaldo Barbo
sa, Titulares; Almerinda de Carvalho, Edinho Bez,
Geovan Freitas, Hugo Biehl, João Tota, José Militão e
Júlio Delgado, Suplentes.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Jovair Arantes, Presidente.

PROJETO DE LEI N!! 1.82o-A, DE 1999
(Do Sr. Alberto Fraga)

Dispõe sobre promoções de praças,
por tempo de serviço, na Polícia Militar
do Distrito Federal; tendo parecer da Co
missão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, pela aprovação (Relator:
Dep, Wilson Braga).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional; de Finan
ças e Tributação (art. 54); e de Constituição e
Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24,11.)

SUMÁRIO

I - Projeto inicial
11 - Na Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 As promoções de praças, por tempo de

serviço na Polícia Militar do Distrito Federal, serão re.
alizadas de acordo com os dispositivos contidos nes
ta lei e alcançarão todos os policiais militares da Palr
cia Militar do Distrito Federal.

Art. 22 Excetuam-se do artigo anterior, os polici
ais militares que já requereram transferência para a
reserva remunerada.

Art. 3º Os Policiais Militares que se encontrarem
habilitados na data de publicação desta lei , serão
promovidos imediatamente, obedecendo a disponibi
lidade de vagas e os critérios de maior antiguidade,
no âmbito de cada graduação, independente da quali
ficação ou especialidade, atendido os dispositivos da
presente norma e no que couber aos demais regula
mentos da Polrcia Militar do DF.

Art. 42 Os remanescentes, que após um ano ainda
não tenham obtido apromoção por qualquer outro crité
rio, serão promovidos juntamente com aqueles que no
perrodo assinalado venham aadquiriro referido direito.

Art. 5º As praças que satisfizerem as exigências
estabelecidas neste decreto e desde que seu quadro
possua as graduações superiores a serem alcançadas,
serão promovidas à graduação imediatamente superior:

1- Soldado a Cabo, após 1O(dez) anos de efeti
vo serviço prestado à Corporação, estando classifica
do, no mínimo no Bom Comportamento e conclurdo
com aproveitamento oCurso de Formação de Cabos.

11 - Cabo a 32 Sargento, após 15 (quinze) anos
de efetivo serviço prestado à Corporação, estando
classificado, no mínimo no Ótimo Comportamento e
concluído com aproveitamento o Curso de Formação
de Sargentos.

/11- De 32 Sargento a22 Sargento, após 20 (vinte)
anos de efetivo serviço prestado à Corporação, estando
classificado, no mínimo no ótimo Comportamento.

IV - De 22 Sargento a 12 Sargento, após 25 (vin
te e cinco) anos de efetivo serviço prestado à Corpo
ração, estando classificado no Excepcional Compor
tamento e concluído com aproveitamento o Curso de
Aperfeiçoamento de Sargentos.

V- De 12 Sargento a Subtenente , após 30 (trin
ta) anos de efetivo serviço prestado à Corporação, es
tando classificado no Excepcional Comportamento.

§ 12 Os policiais militares que estiverem aptos
para a promoção à graduação imediatamente superi
or, mas que não tenham sido promovidos por insufi
ciência de vagas, sendo classificados como remanes
centes, terão resguardado o direito à promoção, mes
mo que tenha modificado o seu comportamento.
Excetuam-se os policiais que tiverem piorado o seu
comportamento por infrações que constituam veda
ções para o serviço policial militar.

§ 2º O policial militar possuidor de curso superior,
terá os prazos de que trata este artigo, reduzidos em
20% (vinte porcento) para a primeira promoção por tem
po de serviço e 10% (dez por cento) para as demais.

Art. 6º Os policiais militares, promovidos por
tempo de serviço às graduações de 32 Sargento e 111

Sargento serão matriculados em Cursos de Forma-
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ção de Sargentos (CFS) e Curso de Aperfeiçoamento
de Sargentos (CAS) respectivamente, de acordo com
a antiguidade e capacidade de realização pelas uni
dades escolas da corporação.

§ 3º É condição indispensável para a promoção
à graduação de 3º Sargento e 1ºSargento, a conclu
são dos Cursos de Formação e de Aperfeiçoamento
de Sargentos respectivamente, com aproveitamento.

Art. 7º Não haverá reclassificação do quadro de
Policiais Militares Especialistas para o quadro de
Combatentes. Os promovidos permanecerão nos
seus quadros ou especialidades de origem.

Art. 8º As vagas estipuladas para os Cursos de
Aperfeiçoamento de Sargentos serão concorridas em
igualdade por todos os segundo-sargentos, de acor
do com a antiguidade e independente ao quadro a
que pertencer e ao critério da promoção.

Art. 10. As praças promovidas por tempo de ser
viço, de acordo com esta lei, só poderão obter nova
promoção, por este mesmo critério, após intervalo mí
nimo de três anos, desde que satisfeitas as demais
exigências.

Art. 11. As praças que já tenham ultrapassado,
ou venham a ultrapassar faixas de tempo de serviço,
sem que possam ser novamente promovidas, por for
ça deste artigo, poderão fazer jus às demais promo
ções desde que completem os respectivos intervalos
na ativa, cumprindo as demais exigências.

Art. 12. Os sargentos que forem promovidos por
tempo de serviço, poderão também, na nova gradua
ção, integrar os quadros de acesso por antiguidade e
por merecimento, desde que satisfaçam as demais
exigências fixadas em lei.

Art. 13. A praça que estiver realizando curso re
gular de formação e fizer jus à promoção por tempo
de serviço antes do término do referido curso, será
promovida à graduação a que tem direito, na data pre
vista para a referida promoção, devendo, entretanto,
concluir o citado curso com aproveitamento, para ha
bilitar-se às demais promoções.

Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação
Visa o presente projeto de lei, corrigir distorções

que ora ocorrem no âmbito do corpo de praças da Polícia
Militar do Distrito Federal, criando um plano de carreira
justo, que possibilite ao policial militar ascender profissio
nalmente dentro da instituição. Criar esse estímulo é con
dição essencial para a manutenção da qualidade dos
serviços prestados à comunidade pela Polícia Militar.

Esse projeto representa o resgate do desejo de
progredir que encontrava-se adormecido dentro de

cada praça da Polícia Militar do Distrito Federal, que
por motivos, causados principalmente pelas extenu
antes escalas de serviço, se viam impedidos de conti
nuar os estudos e assim galgar os postos superiores
da carreira policial.

O projeto, além dos períodos temporais neces
sários à promoção, estabelece outro requisito essen
cial, que é o comportamento disciplinar. Isso quer di
zer, que nâo basta apenas o tempo de serviço. So
mente serão beneficiados com a presente norma,
aqueles que além da experiência adquirida com os
anos de serviço, também demonstrem uma conduta
ilibada no decorrer da vida castrense, que é de co
nhecimento notório, exige comportamento exemplar
e dedicação exclusiva.

O que ocorre hoje, é que a Polícia Militar diferen
temente dos outros organismos de,Segurança Públi
ca e pela peculiaridade da sua missão, expõe os seus
policiais a escalas adversas, com reduzidos interva
los de folga, tirando-os do próprio convívio familiar e
muito mais das atividades normais às outras categori
as, entre elas a do estudo.

Além de corrigir essa excrescência a que são
submetidos os Policiais Militares. do DF, o projeto

I
cria um plano de carreira que hoje não existe. Um
soldado que acaba de ingressar na corporação,
tem os proventos praticamente iguais ao daquele
que dedicou toda uma vida à corporação e à socie
dade.

Que estímulo move esse policial para com a sua
própria vida, defender a do próximo? A motivação que é
instituto de interpretação pacífica quanto a sua aplicabi
lidade pode nos trazer à luz a razão do problema, ao ex
plicarque o ser humano, enquanto dotado de sentimen
tos, responde a estímulos e o policial militar extraído do
seio da sociedade não é diferente.

Equacionar o problema que aflige a grande mai
oria dos integrantes da PMDF, homens responsáveis
pela atividade fim da Polícia Militar, é sem dúvidas
contribuir para a melhoria da segurança pública pres
tada ao cidadão.

Nesse momento histórico e decisivo porque
passa o País, mergulhado em sérios distúrbios que
trazem como conseqüência o aumento desenfreado
da criminalidade,

saber enxergar soluções é contribuir para um
Estado melhor.

Por isso, conto com o relevante apoio dos nobres
colegas parlamentares para essa urgente questão.

Sala das Sessões, 6 de outubro de 1999. - Depu
tado Alberto Fraga.
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 1.820/99
Nos termos do art. 119, caput, I e § 1º, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 19-11-99, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 1999. 
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

I - Relatório
O Projeto de Lei nº 1.820, de 1999, apresentado

pelo ilustre Deputado Alberto Fraga, pretende dar
novo disciplinamento ao sistema de promoções de
praças da Polícia Militar do Distrito Federal.

A justificação da proposição registra as razões
motivadoras da iniciativa da seguinte forma:

"Visa o presente projeto de lei corrigir
distorções que ora ocorrem no âmbito do
corpo de praças da Polícia Militar do Distrito
Federal, criando um plano de carreira justo,
que possibilite ao policial militar ascender
profissionalmente dentro da instituição. Criar
esse estímulo é condição essencial para a
manutenção da qualidade dos serviços
prestados à comunidade pela Polícia Militar.

Esse projeto representa o resgate do
desejo de progredir que encontrava-se ador
mecido dentro de cada praça da Polícia Mili
tar do Distrito Federal, que, por motivos cau
sados principalmente pelas extenuantes es
calas de serviço, se viam impedidos de con
tinuar os estudos e assim galgar os postos
superiores da carreira policial.

O projeto, além dos períodos tempora
is necessários à promoção, estabelece ou
tro requisito essencial, que é o comporta
mento disciplinar. Isso quer dizer, que não
basta apenas o tempo de serviço. Somente
serão beneficiados com a presente norma,
aqueles que além da experiência adquirida
com os anos de serviço, também demons
trem uma conduta ilibada no decorrer da
vida castrense, que, é de conhecimento no
tório, exige comportamento exemplar e dedi
cação exclusiva.

o que ocorre hoje, é que a Polícia Mili
tar, diferentemente dos outros organismos
de Segurança Pública e pela peculiaridade
da sua missão, expõe os seus policiais a es
calas adversas, com reduzidos intervalos de
folga, tirando-os do próprio convívio familiar
e muito mais das atividades normais às ou
tras categorias, entre elas a do estudo."

Aberto o prazo regimental, não foram apresen
tadas emendas ao projeto de lei.

É o relatório.
11 - Voto do Relator

Cabe agora a esta Comissão, consoante o pre
visto no art. 32, XIII, q, do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, manifestar-se sobre o mérito da
proposição apresentada.

É de conhecimento público que a vida profissional
militar impõe uma rigorosa dedicação àqueles que se
habilitam às carreiras castrenses. Ao militar são proibi
das a sindicalização ea greve, bem como, enquanto em
serviço ativo, a filiação a partido político. A esse quadro
de restrições funcionais são ainda agregados longos
períodos de prontidão e de escalas de serviço que com
prometem, significativamente, o tempo do militar, com
reflexos negativos no seu desenvolvimento na carreira.
Esse contexto é ainda mais rigoroso para os integrantes
das corporações policiais militares, tendo em vista a
desgastante rotina diária, permeada pelos riscos decor
rentes do combate à criminalidade.

O Projeto de Lei nº 1.820, de 1999, no tocante à
Polícia Militar do Distrito Federal, almeja preservar a
motivação funcional de praças da corporação, asse
gurando-lhes sistema de promoção por tempo de ser
viço, que privilegia a experiência profissional e a con
duta disciplinar. Nesse sistema, decorridos períodos
temporais prefixados, os policiais militares terão direi
to a promoções na carreira. Essa sistemática, que
não se afasta dos primados da hierarquia e da disci
plina, certamente irá contribuir para o aperfeiçoamen
to da Instituição Policial Militar do Distrito Federal,
com reflexos positivos na política de segurança públi
ca da Capital da República.

Dessa forma, por todo o exposto, manifestamo-nos
pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.820, de 1999.

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 1999.
Deputado Wilson Braga, Relator.

Parecer da Comissão
A Comissão de Trabalho, de Administração e Ser

viço Público, em reunião ordinária realizada hoje, apro-
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vou, unanimemente, o Projeto de lei nº 1.820/99, nos
termos do parecer do Relator, Deputado Wilson Braga.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jovair Arantes, Presidente; Nilton Capixaba e

Medeiros, Vice-Presidentes; Avenzoar Arruda, Babá,
Eduardo Campos, Fátima PeJaes, Jair Meneguelli,
José Carlos Vieira, José Múcio Monteiro, larre Rosa
do, Luciano Castro, Marcus Vicente, Paulo Paim, Pau
lo Rocha, Pedro Celso, Pedro Corrêa, Ricardo Barros,
Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin e Vivaldo Barbo
sa, Titulares; Almerinda de Carvalho, Edinho Bez,
Geovan Freitas, Hugo Biehl, João Tota, José Militão e
Júlio Delgado, Suplentes.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado JOVAIR ARANTES, Presidente.

PROJETO DE LEI N! 1.860-B, DE 1999
(Do Senado Federal)

PlS nº 273/96

Istitui o estudo dos direitos huma
nos na formação policial; tendo parece
res: da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional, pela aprovação
deste e rejeição da emenda apresentada
na Comissão (Relator: Dep. José Thomaz
Nonõ); e da Comissão de Educação, Cul
tura e Desporto, pela aprovação (Relato
ra: Dep. Celcita Pinheiro).

(Às Comissões de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional; de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art.54) - art. 24,11.)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
11 - Na Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional:
- emenda apresentada na Comissão
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão
111 - Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto:
- termo de recebimento de emendas
- parecer da relatora
- parecer da Comissão

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O estudo dos direitos humanos deverá re

ceber especial realce nos cursos de formação de poli
ciais civis, militares, federais, rodoviários e ferroviári
os federais.

§ 1º A área ou disciplina a que se refere esta lei
poderá ser oferecida diretamente pelas academias de
polrcia ou mediante convênio com instituições de
educação superior.

§ 2º Na organização do conteúdo a ser ministra
do poderá ser construrdo um conjunto de temas que
tratem dos direitos humanos por meio de uma discipli
na específica ou pelo aprofundamento de disciplinas
similares, já existentes nos cursos das áreas das
ciências humanas e sociais.

§ 3º Na organização e no desenvolvimento do
conteúdo a ser ministrado buscar-se-á a participação
de entidades que tratam especificamente da defesa
dos direitos humanos.

Art. 29 Esta lei entra em vigor sessenta dias
após sua publicação.

Senado Federa', 13 de outubro de 1999. - Se
nador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

lEGISLAÇÃO CITADA ANEXÀDA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa
será revisto pela outra, em um só turno de discussão
e votação, e enviado à sanção ou promulgação. se a
Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado,
voltará à Casa iniciadora.
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Oficio ni::;~ (SF) Brasüia, em .1.3 de outubro de 1999.

SeDhor Primeiro-Secretário,

Encamjnbo a Vossa Excelência, a fim de ser submetido à revisão
da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 65 da Constituição Federal. o Projeto de
Lei do Senado n° 273, de 1996. constante dos autógrafos em anexo, qu~ ..institui o estudo
dos direitos humanos na formação policial".

Atenciosamente,

/~~~
~~~

Senador &bor Júnior
Primeiro- cretário, em exercício

,/
.'_o"

A Sua Excelência O SCDhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secxetário da Cimara dos Deputados
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PROJEJO DE LEI tr

1860799

I

EMENDA NO

~===.1~:=::::!-_
11 _SC!*wDA=-O 1

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTEPIORES E DE DEFESA NACIONAL

IAUTOR: DI!PU'I'H1O ALBERTO' 'FiAGA

TEXI'OlJUSTIFlCAÇÁD

Substitua~se no ~ 3Q do artigo lQ, do Proj~to de Lei em epígrafe, a
palavra IIbuscar-se:::ã ll pela expressão II poder...se..ã buscar". ficando o referi
do parãgrafo C~ a seguinte redação:

"Art. lQ _,_ .
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 39 - Na organizaçio e no desenvolvimento do conteúdo a ser minis
trado, poder~se~ã Duscar a parttcipação de entidades que tratam especificamen
te da defesa dos direitos humanos,"

JUSTIFICATIVA

OProjeto. da forma como estã~ impõe ao órgão de segurança publica
que estiver org_ntzando curso de fonnaçio a solicitar. irremediavelmente. o
apoio de entidades que tratem especiftcamente da defesa dos direitos humanos,
para parttctparem do desenvolvimento do conteado da matéria a ser ministrada.
_ A presente emenda tem o intuito de facultar ao órgão de segurança

publica ~ escolha dos ~roftsstonats que trao militar dentro da matéria, lan
ç~ndo mao de conhectmentO$ externos somente quando for conveniente e necessã
rio~

,
DATA ( ._~--- \
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE
DEFESA NACIONAL

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!! 1.860/99

Nos termos do art. 119, caput, I, e § 12 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 22-11-99, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, foi apresentada 1 (uma)
emenda ao projeto.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 1999. 
Walbia Lóra, Secretária.

I - Relatório

O projeto de lei, em epígrafe, teve origem no Se
nado Federal, tendo sido apresentado, naquela Casa
Legislativa, pela insigne Senadora Benedita da Silva.

O objetivo da proposição é inserir, no currículo
dos cursos de formação de policiais civis, militares, fe
derais, rodoviários e ferroviários federais o estudo dos
direitos humanos.

Dispõe, ainda, que:
a) o estudo de direitos humanos constituirá uma

disciplina específica ou se dará pela inserção do tema
em disciplinas similares, nas áreas de ciências huma
nas e sociais; e

b) na organização do conteúdo a ser ministrado
deverá ser buscada a participação de entidades que
tratem especificamente da defesa dos direitos huma
nos.

Em sua justificativa, a ilustre Senadora Benedita
da Silva afirma que o estudo dos direitos humanos
contribuirá para um aperfeiçoamento na formação
dos policias brasileiros, com reflexos em um melhor
relacionamento entre estes e os demais cidadãos,
evitando-se que comportamentos inadequados dos
policiais, em especial com as pessoas das camadas
mais pobres da população, seja um fator de desenca
deamento de atos de violência ou de tensão social.

Destaca também a importância da participação
de especialistas em direitos humanos, externos aos
quadros policiais, que poderão contribuir com o alto
nível dos seus conhecimentos para a melhoria da for
mação dos agentes de segurança pública.

No prazo regimental, a proposição recebeu,
nesta Comissão, uma emenda, a Emenda n!! 1/99, de
autoria do ilustre Deputado Alberto Fraga, que propõe

a substituição, no art. 12 , § 32 da expressão "bus
car-se-á" pela expressão "poder-se-á buscar".

Na justificativa da modificação sugerida, o insig
ne Parlamentar esclarece que o seu objetivo é retirar
a obrigação de que o órgão de segurança pública te
nha de se valer do apoio de uma entidade externa
para o desenvolvimento do conteúdo da matéria de
direitos humanos. Com aalteração, se inseriria dentro
do poder discricionário do órgão utilizar-se, ou não,
de uma entidade externa, o que o faria apenas quan
do julgasse que fosse conveniente e necessário.

Cabe a esta Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional apreciar o mérito da proposição,
nos limites fixados pelo art. 32, inciso XI, do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados.

11 - Voto do Relator

Preliminarmente, cabe destacar que a aprecia
ção do mérito da proposição far-se-á, tão-somente,
quanto aos seus aspectos relativos à segurança pú
blica, matéria temática desta Comissão, nos termos
do art. 32. XI, alínea f.

Em conseqüência, não se manifestará o Relator
sobre a competência legislativa da União que, em
matéria de polícias federais, civis e militares se res
tringe às normas gerais de organização, o que não in
clui matérias curriculares dos cursos de formação,
uma vez que conteúdo de cursos de formação não
pode ser enquadrado como norma geral de organiza
ção. Sobre o tema, com absoluta propriedade, se ma
nifestará, tempestivamente, a douta Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação (CCJR).

Igualmente, não se deterá o Relator na análise
do entendimento, já consolidado em Súmula da Co
missão de Educação, Cultura e Desporto (CECD), de
que a definição de matérias integrantes de currfculos
de curso de formação é uma ação tipicamente execu
tiva, sendo estranha à atividade legislativa. Sobre a
questão, com maior profundidade, se manifestará a
não menos douta CECD.

Dentro da ótica da Segurança Pública, é inegá
vel que o conteúdo da proposição é dos mais nobres
e seus reflexos sobre a atuação dos órgãos de segu
rança pública extremamente benéfico.

A realidade nos tem mostrado que a formação
dos policiais brasileiros, sejam eles estaduais ou fe
derais, apresenta deficiências no que tange o respeito
aos direitos do cidadão e ao reconhecimento de que
todos, sejam eles ricos ou pobres, são merecedores
de tratamento digno.
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Essa deficiência de formação, que é acentuada
ao longo da vida profissional, seria afastada, ou pelos
menos reduzida, se houvesse um empenho efetivo,
por parte dos Executivos federal e estaduais, em in
vestir na formação do policial, propiciando-lhe no
ções, não apenas básicas e elementares, mas pro
fundas, dos direitos humano~.

Nesse sentido,a proposição sob apreciação
contribuiria, de forma sensível, para a formação de
uma consciência humanitária no seio dos órgãos de
segurança pública, bem como para a perfeita compre
ensão de que a defesa do cidadão é a razão de ser a
própria finalidade da existência dos órgãos de segu
rança pública.

Em conseqüência, o estudo da disciplina de di
reitos humanos mostra-se imprescindível quando se
pretende formar um policial com um perfil mais mo
derno, distinto da imagem de truculência que costu
ma estar associada à função.

Nessa linha de pensamento, entendemos que a
emenda proposta pelo nobre Deputado Alberto Fraga
não deve prosperar.

A intenção do Autor é louvável, ao pretender dar
maior flexibilidade à administração dos cursos de for
mação de policiais, porém seu conteúdo está em dis
sonância com o espírito da proposição.

A idéia de se propiciar a participação, na forma
ção dos policiais, de entidades especialistas em direi
tos humanos tem como fundamento oferecer um en
foque novo da matéria, completamente dissociado da
visão policial de direitos humanos, com o objetivo cla
ro de se ampliar o universo de aprendizado com a in
serção de novos conceitos e novas interpretações
para conceitos já conhecidos.

Se fosse possível à academia policial, discricio
nariamente, decidir sobre a participação ou não de
entidades externas, a tendência natural seria a de
não utilizá-Ias. Com isso, ministrada a matéria por po
liciais - sem qualquer crítica sobre a capacidade e a
competência desses instrutores - o viés por meio do
qual seria enfocada a questão dos direitos humanos
estaria influenciada pela posição já dominante no
seio das corporações de segurança pública, impedin
do uma renovação, construtiva e altamente benéfica,
da abordagem do tema.

Em face do exposto, voto pela aprovação deste
Projeto de Lei nQ 1.860, de 1999 e pela rejeição da
Emenda nQ 1/99.

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 1999. 
Deputado Jos6 Ttt~"'azNonõ, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou, unanimemente, o Projeto de Lei nº1.860/99,
do Senado Federal, e rejeitou a emenda apresentada
na Comissão, nos termos do parecer do Relator, De-
putado José Thomaz Nonô. .

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Antonio Carlos Pannunzio, Presidente; Amon Bezerra
e Synval Guazzelli, Vice-Presidentes; Aroldo Cedraz,
Átila Lins, Joaquim Francisco, Werner Wanderer, Lu
ciano Pizzatto, Coronel Garcia, Luiz Carlos Hauly, Pa
ulo Kobayashi, Silvio Torres, Zulaiê Cobra, Alberto
Fraga, Damião Feliciano, Elcione Barbalho, João
Herrmann Neto, Mário de Oliveira, João Magalhães,
Nilmário Miranda, Virgílio Guimarães, Fernando Gon
çalves, José Carlos Elias, José Thomaz Nonô, Luiz
Salomão, Pedro Valadares e De Velasco.

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 1999.
Deputado Antonio Carlos Pannunzio, Presidente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

t
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 1.86o-A, DE 1999
(PLS nl! 273/96)

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1!l, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao projeto, a partir de 29 de
março de 2000, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 6 de abril de 2000. - Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária.

I - Relatório

Pelo projeto de lei sob exame, o estudo dos dire·
itos humanos receberá especial realce nos cursos de
formação de policiais.

Aberto o prazo regimental, não foram apresen
tadas emendas, nesta Comissão.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O poder estatal brasileiro sempre se fez presen
te de forma extremamente autoritária perante a socie
dade. O recurso à violência institucional tem sido in
dispensável à manutenção de privilégios e, até há



Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 18 25531

pouco tempo, tem sido a marca da atuação das forças
encarregadas da ordem pública.

Tal situação, no entanto, tende a mudar rapida
mente. Ainda há poucos dias, um periódico de circula
ção nacional constatou e comprovou que, numa im
portante unidade da Federação, a Polícia Militar ficou
menos violenta depois que investiu não em armas,
mas no ensino da tropa. Foi cuidando da formação in
telectual e técnico-profissional de seus homens que
conseguiu reduzir substancialmente os casos de abu
so de poder e a criminalidade entre os policiais.

O projeto de lei sob exame segue igual linha de
ação e se qualifica como um esforço inteligente de
formar uma polícia mais racional e menos intuitiva.
Não sugere introduzir mais uma disciplina no currícu
lo das academias de polícia, mas dar um enfoque di
ferente aos processos de formação, ensejando postu
ras voltadas para o reconhecimento do outro como ci
dadão, merecedor de proteção à integridade física,
psíquica e moral e de respeito à individualidade.

Sem dúvida alguma, a educação em Direitos
Humanos é condição sine qua non de uma ação poli
ciai vinculada a valores e idéias, que não acentue as
contradições que existem na sociedade e que não ali
ene o policial de seu papel social. Eis por que o PL nº
1.860, de 1999, merece o apoio desta Comissão Téc
nica. O voto da relatora é pela aprovação.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tada Celcita Pinheiro, Relatora.

m- Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje aprovou, unani
memente, o Projeto de Lei nº 1.860-Al99, nos termos
do parecer da Relatora, Deputada Celcita Pinheiro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Pedro Wilson, Presidente; Gilmar Machado, Marisà
Serrano e Nelo Rodolfo, Vice-Presidentes; Agnelo
Queiroz, Átila Lira, Celcita Pinheiro, Éber Silva, Edu
ardo Seabra, Esther Grossi, Eurico Miranda, Flávio
Ams, João Matos, Jonival Lucas Júnior, Luis Barbosa,
Maria Elvira, Nice Lobão, Nilson Pinto, Osvaldo Biol
chi, Osvaldo Coelho, Renato Silva, Walfrido Mares
Guia e Zé Gomes da Rocha.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Pedro Wilson, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 1.929-A, DE 1999
(da srª Lidia Quinan)

Acrescenta dispositivos à Lei R!! 7.853,
de 24 de outubro de 1989, a fim de dispor

sobre intermediação do trabalho do deficien
te físico por parte das entidades assistencia
is; tendo parecer da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, pela
aprovação do de nº 2.222/99, apensado,
com emendas, e rejeição deste (Relatora:
Fátima Pelaes).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço PÚblico; de Seguridade
Social e Famflia; e de Constituição e Justiça
e de Redação (art.54) - art. 24, li, apen
se-se a este o Projeto de Lei nº 2.222, de
1999)

SUMÁRIO

1- Projeto Inicial
11 - Projeto apensado: PL nº 2.222/99
111 - Na Comissão de Trabalho, de Administração e
Servjço Público:
- termo de recebimento de emendas
- parecer da relatora
- emendas oferecidas pela relatora (3)
- parecer da Comissão
- emendas adotadas pela Comissão (3)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º A Lei nº 7.853, de 24 de outubro de
1989, que dispõe sobre o apoio às pessoas portado
ras de deficiência, sua integração social, sobre a
Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência - CORDE, institui a tutela
jurisdicional de interesses coletivos ou difusos des
sas pessoas, disciplina a atuação do Ministério PÚ
blico, define crimes, e dá outras providências, passa
a vigorar com os seguintes acréscimos:

"Art. 2º-A A inserção da pessoa porta
dora de deficiência no mercado-de trabalho
poderá ocorrer por intermediação de entida
des sem fins lucrativos, de natureza filantró
pica e de comprovada idoneidade, que te
nha entre suas finalidades:

I - promover meios para a difusão e o
conhecimento dos direitos das pessoas por
tadoras de deficiência;

11 - manter programas de habilitação e
reabilitação de pessoas portadores de ,defi
ciência;

111 - desenvolver programas de capaci
tação e qualificação profissional para inser
ção de pessoa portadora de deficiência no
mercado de trabalho;
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IV - promover medidas que visem as
segurar o bem-estar das pessoas portado
ras de deficiência.

§ 1º O trabalho referido neste artigo
poderá ser realizado na entidade prestadora
de serviços ou na empresa tomadora de
serviços.

§ 2º O disposto neste artigo não afas
ta a obrigatoriedade de cumprimento da
legislação que estabelece a reserva de va
gas para pessoas portadoras de deficiên
cia.

§ 311 Fica assegurado ao portador de
deficiência, quando inserido no processo
produtivo da empresa, igualdade de condi
ções com os demais empregados.

Art. 2º-B O trabalho da pessoa porta
dora de deficiência, realizado na forma do
artigo anterior, não caracterizará relação de
emprego com o tomador de serviços.

Parágrafo único. O inadimplemento
das obrigações trabalhistas e previdenciári
as por parte da entidade empregadora impli
cará responsabilidade solidária do tomador
dos serviços quanto às obrigações relativas
ao período em que o portador de deficiência
esteve à sua disposição."

Art. 21! Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

A Constituição Federal, em seu art. 79 , inciso
XXXI, dispõe:

"Art. 71! São direitos dos trabalhadores urbanos
e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:

XXXI - proibição de qualquer discriminação no
tocante a salário e critérios de admissão do trabalha
dor portador de deficiência."

. Com o presente Projeto, pretendemos dar eficá
cia a esse dispositivo constitucional, interpretando-o
finalisticamente, em nrvel infraconstitucional.

E óbvio que, num mundo globalizado como o
atual, com o fantasma do desemprego rondando to
dos os trabalhadores, não basta ao deficiente físico
a simples igualdade de condições, formalmente
considerada, com os demais concorrentes num
mercado de trabalho, a cada dia, mais violentamen-

te competitivo, nem é este o espírito da prescrição
constitucional.

I

Como se sabe, não há nada mais iníquo que
tratar igualmente os desiguais. Rui Barbosa já lem
brava, repetindo máxima milenar, que o verdadeiro
direito consiste em tratar desigualmente os desigua
is na proporção em que se desigualam.

Uma leitura mais atenta do dispositivo consti
tucional em foco demonstra que é exatamente isto
o que ele quer dizer: Deve ser garantida ao defici
ente, por meio de uma desigualdade jurídica, a
igualdade real na luta pelo emprego. É o que os es
tudiosos do assunto chamam de discriminação po
sitiva, como a proteção ao trabalho do menor, da
mulher grávida etc.

Em nossa pesquisa preliminar para a elabora
ção do Projeto, descobrimos que o Brasil já possui
um verdadeiro estatuto do deficiente. Trata-se da Lei
n9 7.853, de 24 de outubro de 1989.

No entanto, como muitas vezes acontece com
esse tipo de legislação, a Lei nl! 7.853/89 constitui
uma verdadeira carta de boas intenções, pratica-
mente sem efetividade. .

E isto por várias razões. A principal delas, a
nosso ver, é o fato, conhecido de todos, de que o
deficiente brasileiro, em sua grande maioria, além
do peso de sua deficiência, tem sua condição agra
vada pelo baixo nível de escolaridade e pouca ou
nenhuma qualificação profissional.

Daí a razão de nosso Projeto. Há, no Brasil,
inúmeras entidades filantrópicas que se dedicam à
assistência ao deficiente físico, procurando não ape
nas ampará-lo emocionalmente, mas, principalmen
te, prepará-lo e adaptá-lo à nova vida que a fatalida
de lhe impôs.

É desnecessário lembrar que, nesta adapta
ção a uma nova vida, a terapia mais eficaz é o tra
balho produtivo. No entanto, em face da inflexível
legislação trabalhista - que todos concordam estar
ultrapassada - as entidades filantrópicas, como as
Apaes, a Avap - SP, ADFEGO - GO, ficam impos
sibilitadas até mesmo de firmar convênio com em
presas, públicas ou privadas, para proporcionar tra
balho a seus assistidos.

Com a aprovação deste Projeto, esperamos re
parar essa grave falha de nossa legislação, e qual
quer sugestão que o aperfeiçoe será bem vinda.

Sala das Sessões, 26 de outubro de 1999. 
Deputada Lídia Quinan.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

I T[TULO \I
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPrTULO 11
Dos Direitos Sociais

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos
e rurais, além de outros que visem à melhoria de
sua condição social:

XXXI - proibição de qualquer discriminação no
tocante a salário e critérios de admissão do traba
lhador portador de deficiência;

LEI N!!7.853, DE 24 DE OUTUBRO DE 1989

Dispõe sobre o apoio às pessoas
portadoras de deficiência, sua integração
social, sobre a coordenadoria nacional
para integração da pessoa portadora _
COROE, institui a tutela jurisdicional de
interesses coletivos e difusos dessas
pessoas, disciplina à atuação do Ministé
rio Público, define crimes, e dá outras
providências.

Art. 2º Ao Poder Público e seus órgãos cabe
assegurar às pessoas portadoras de deficiência o
pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive
dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao la
zer, à previdência social, ao amparo à infância e à
maternidade, e de outros que, decorrentes da Cons-

tituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal,
social e econômico.

Parágrafo único. Para o fim estabelecido no ca
put deste artigo, os órgãos e entidades da Adminis
tração Direta e Indireta devem dispensar, no âmbito
de sua competência e finalidade, aos assuntos obje
to desta Lei, tratamento prioritário e adequado, ten
dente a viabilizar, sem prejuízo de outra, as seguin
tes medidas:

I - na área da educação:

a) a inclusão, no sistema educacional, da Edu
cação Especial como modalidade educativa que
abranja a educação precoce, a pré-escolar, as de 1º
e 2º Graus, a supletiva, a habilitação e a reabilitação
profissionais, com currículos, etapas e exigências de
diplomação próprios;

b) a inserção, no referido sistema educacional,
das escolas especiais, privadas e públicas;

c) a oferta, obrigatória e gratuita, da Educa
ção Especial em estabelecimentos públicos de
ensino;

d) o oferecimento obrigatório de programas de
Educação Especial a nível pré-escolar e escolar, em
unidades hospitalares e congêneres nas quais este
jam internados, por prazo igualou superior a 1
(um)ano, educandos portadores de deficiência:

e) o acesso de alunos portadores de deficiência
aos benefícios conferidos aos demais educandos, in
clusive material escolar, merenda escolar e bolsas de
estudo:

f) a matrícula compulsória em cursos regulares
de estabelecimentos públicos e particulares de pes
soas portadoras de deficiência capazes de se integra
rem no sistema regular de ensino.

\I - na área da saúde:
a) a promoção de ações preventivas, como as

referentes ao planejamento familiar, ao aconselha
mento genético, ao acompanhamento da gravidez,
do parto e do puerpério, à nutrição da mulher e da
criança, à identificação e ao controle da gestante e
do feto de alto risco, à imunização, às doenças do
metabolismo e seu diagnóstico e ao encaminhamen
to precoce de outras doenças causadoras de defi
ciência:

b) o desenvolvimento de programas especiais
de prevenção de acidentes do trabalho e de trânsito, e
de tratamento adequado a suas vitimas;

c) a criação de uma rede de serviços especiali
zados em reabilitação e habilitação;
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d) a garantia de acesso das pessoas portado
ras de deficiência aos estabelecimentos de saóde
públicos e privados, e de seu adequado tratamento
neles, sob normas técnicas e padrões de conduta
apropriados:

e) a garantia de atendimento domiciliar de saú
de ao deficiente grave não internado;

f) o desenvolvimento de programas de saúde
voltados para as pessoas portadoras de deficiência,
desenvolvidos com a participação da sociedade e
que lhes ensejem a integração social.

111 - na área da formação profissional e do tra~

balho:

a) o apoio governamental à formação profissio
nal, à orientação profissional, e a garantia de aces
so aos serviços concernentes, inclusive aos cursos
regulares voltados à formação profissional;

b) o empenho do Poder Póblico quanto ao sur
gimento e à manutenção de empregos, inclusive de
tempo parcial, destinados às pessoas portadoras de
deficiência que não tenham acesso aos empregos
comuns;

c) a promoção de ações eficazes que propici~

em a inserção, nos setores público e privado, de
pessoas portadoras de deficiência;

d) a adoção de legislação especffica que dis
cipline a reserva de mercado de trabalho, em favor
das pessoas portadoras de deficiência, nas enti~

dades da Administração Pública e do setor priva
do, e que regulamente a organização de oficinas e
congêneres integradas ao mercado de trabalho, e
a situação, nelas, das pessoas portadoras de defi
ciência.

IV - na área de recursos humanos:

a) a formação de professores de nfvel médio
para a Educação Especial, de técnicos de nfvel mé~
dio especializados na habilitação e reabilitação, e de
instrutores para formação profissional;

b) a formação e qualificação de recursos hu~

manos que, nas diversas áreas de conhecimento,
inclusive de nfvel superior, atendam à demanda e
às necessidades reais das pessoas portadoras de
deficiência;

c) o incentivo à pesquisa e ao desenvolvi
mento tecnológico em todas as áreas do conheci-

mento relacionadas com a pessoa portadora de
deficiência.

V - na área das edificações:

a) a adoção e a efetiva execução de normas
que garantam a funcionalidade das edificações e
vias públicas, que evitem ou removam os óbices às
pessoas portadoras de deficiência, permitam o
acesso destas a ediffcios, a logradouros e a meios
de transporte.

Art. 32 As ações civis públicas destinadas à
proteção de interesses coletivos ou difusos das pes
soas portadoras de deficiência poderão ser propos
tas pelo Ministério Público, pela União, Estados, Mu
nicfpios e Distrito Federal; por associação constituf~

da há mais de 1 (um) ano, nos termos da lei civil,
autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade
de economia mista que inclua, entre suas finalida
des institucionais, a proteção das pessoas portado
ras de deficiência.

§ 1g Para instruir a inicial, o interessado poderá
requerer às autoridades competentes as certidões e
informações que julgar necessárias.

§ 22 As certidões e informações a que se refe
re o parágrafo anterior deverão ser fornecidas den
tro de 15 (quinze) dias da entrega, sob recibo, dos
respectivos requerimentos, e só poderão ser utiliza
das para a instrução da ação civil.

§ 32 Somente nos casos em que o interesse
público, devidamente justificado, impuser sigilo, po
derá ser negada certidão ou informação.

§ 4!Ol Ocorrendo a hipótese do parágrafo an
terior, a ação poderá ser proposta desacompa
nhada das certidões ou informações negadas, ca
bendo ao Juiz, após apreciar os motivos do inde
ferimento, e, salvo quando se tratar de razão de
segurança nacional, requisitar umas e outras; fei
ta a requisição, o processo correrá em, segredo
de justiça, que cessará com o trânsito em julgado
da sentença.

§ 59 Fica facultado aos demais legitimados ati
vos habilitarem-se como litisconsortes nas ações
propostas por qualquer deles.

§ 61! Em caso de desistência ou abandono da
ação, qualquer dos colegitimados pode assumir a ti
tularidade ativa.
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A _

CAMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI
N!. 2.212, DE 1999

(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N!,l.S03/99

Acresana dispositivos à Lei nO 7.853, de 24 de outubro de 1989, que dispõe sobre oapoio
às pessoas portadoras de deficiência, sua integração sCJ:iaJ. sobre a Coordenadoria
Nacional.para Integ~o da-Pessoa PonaaoFl'ae',Deficiência - CORDE. institui a tutela
jurisdi~t de interesses cotetivos ou· 'difusos dessas pessoas. disciplina a 'átLJaÇãó' do
Ministério Público edefine crimes. '

(ÀS COMISSOES' DE- TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E 'SERViÇO PÚBLICO; DE,
SEGURIDADE SOCIAL E'FAMlllA~ E· DE CONsmtJlçAO ~ JW;nçA E DE 'REDAÇÃO
(ART. 54) - ART. 24, 11)

oCONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. I!! ALei rr: 7.853. de 24 de owubro de 1989, passa a ...ig,orar acrescida dos seguintes
anigos:

uAtt.:llJ-A. Ainserção da pessoa ponadora de. deficiência. no mer.cado de trabalho etetivar..
SH mediante colocação ,competitivL., colocação seletiva, cu ~,prom~o do trabalho, por conta
próPria.

§ 111 Entende-se por colocação competitiva o processo de contratação re~uiar. nos termos
da legislação trabalhista e previdenciâria. que itidepende a adoção de procedimentOS especiais para
sua concretização. não sendo e.lC1uida a possibilidade de utilização de apoios especiais.

§1st Emende-se por colocação seletiva o processo de contraw;ão regular. nO.$ termos.~a
legislação trabai~ta e previdenciária. que depende da adoção de procedimem,os e apoIos especnu5
para sua concretização. .

§]II Emende-se por promoto do trabalho por coma própria o processo de forfl~nto da
ação de uma ou mais pessoas. médiante trabalho aut6nomo. c()~do ou em· regime de
economia familiar. com vista á emancipação económiCl e pessoal.rt (NR)
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..Art. 211-8. A jnserção laboral de pessoa ponadora de deficiência tisica. sensorial ou mem:a1
que demande procedimentos e apoios especiais. inclusive supervisão continua. na torroa do *211 do
artigo anterior. sera feita por entidades -beneficentes de assistência social. instituidas. na fonna da
leL nos seguint~ casos:

I . na terceirizaçio de serviços com instituições públicas e empresas do setor priw~o:

n•na comercializac;ão de bens e serviços decorrentes de programas de habilitaçio
profissional da pessoa portadora de d~ciência em pficina proteeida de produ~o.

§ 11 A tercc:irização de serviços será feira mediante celebração de convenio ou contrato
formal. entre 11 entidade beneficente de assistência social e o tomador de serviços. no qual collSUll'á
a relação nominal dos trabalhadores portadores de: deficiência colocados à disposição do tomador.

§ 21 Aentidade que adotar o proCesso de colocação seletiva deverá promover. em parceria
com o tomador dos serviços. programas de prevenção de doenças profissionais e de ~ção da
capacidade laboral e programas de reabilitação, caso oconam patologias ou se manifestem outras
incapacidades.

§ 3a A utilização da altemDtiva referida neste artigo nio eximira a entidade da celebração
de contrato de trabalho. de aconio com a Consolidação das Leis'do Trabalho - CLT. observando
se ainda o dispoSIO nos incisos I e 11 do art. 2g-D.

§ 41 A inserção laboral mediante: colocação seletiva não.exime o tomador dos serviços de
cumprir os percentuais de conU'UlÇão de pessoas ponadoras de deficiência habilitadas. nos termos
da legislação previdenciária:' (NR)

••An. 2i!·C. O trabalho realizado na tonna do inc;iso I do artigo anterior não caracteriza
relação de emprego com o tomador de serviços. mas implica sua responsabilidade subsidiária.
quanto às obrigações trabalhistaS c previdenciárias relativ~ ao período em que o trabalhador
portador de deficiência esteve a sua disposição•.• (NR)

"Art. 212·D. Para Oll efeitos desta Lei consideram-se:

I - procedimentos especiais: os meios utiliZados para a 'contratação de pessoa que. devido
ao seu grau de deficiência. tranSitária ou·~eDte. exige condições especiais. tais como.
jornada variável. horãrio flexível. proporcionalidade de salário. dentre ouuas:

11 - apoios especiais: os elementos CorienUlÇio. supervisão e ajudas técnicas. dentre OUIrOS)
que auxiliem ou pennimm comp~ uma ou mais limitações funcionais motoras. sensoriais ou
menrais da pessoa portadora de deficiência. de modo a sujJemr l1S barreiras da mobilidade e da
comunicação. possibilitando a plena utilização de suas capacidades em condições de normalidade:

UI - oticina protegida de pt,Odução: a unidade que funcione em relação de .dependência
com entidade pública ou beneticente de assistência social. tendo por objetivo. desenvolver
programa de habilitação profissional para o portador de deficiência. provendo-o com trabalho
remunerado. com vistas à sua emancipac;io econõmica e pessoal relativa." (NR)

"Art. 2~·E. O Ministério Público do Trabalho tem legitimidade para propor as ações
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necessirias à defesa dos interesses coletivos ou difusos decorrentes da relação de.empieg9 das
pessoas ponadoras de deficiência.. assim como as ações individuais necessárias à defesa dOI
ill1lnSsea que tenham origem na relação jurídica decorrente da colocação seletiva no mercado de
ti8balho." (Nll)

AR:21 Esra Lei entra em vig~r na data de sua publicaçio.

àl'llilia..

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESnmos LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

...............................................................................-._ ---_.-.._-_ -_ ..

]"ÍTULOIV
Da Organ~ão dos Poderes

cAPiTULaI'
Do Poder Legislativo

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

S~ovnl

Do Processo· Legislativo
.......................................................................................................................................

._'... 111.
Das Leis'

Art. 61. Ainiciativa das leis complein~tarc;s e ordinárias cabe a qualquer
membro ou C~jssio da Câmara dos" Dep~. do Senado Federal ou' do
Congresso Nacion81 ao Presidente da República. ao Supremo Tribunal Federal. aos
Tribunais Superiores. ao Procurador-Geral da R~pública e aos cidad1os. na fonna e
nos casos previstos nesta Constituiçio. .

§ 10 São de iniciativa privativa do Presi4ente da República as leis que:
1- lixem ou modifiquem os efetivos das.Forças Annadas:
II - disponham sobre:
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a) criação de cargos. funções ou empregos públicos na administração direta
e autárquica ou aumento de sua remuneração:

b) organização administrativa ~ judiciária. matéria tributária ~

orçamentária.. serviços públicos e pessoal da administraÇão dos Territórios:
c) servidores públicos da Uniio ~ Territórios. seu regime jurídico.

provimento de cargos. estabilidade e aposentadoria:
... Alínea "1.,,, com redação daJrJ peJa Emenda Con.'Illll/ClOtUJi n" /8, de 05 02-199H.
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União.

bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria
Pública dos Estados. do Distrito, Federa! e dos Territórios:

e) criação. estruturação ~ atribuições dos Ministérios e órgãos da
administraÇão pública:

n militares das Forças Armadas. seu regime jurídico. provimento de
cargos. promoções. estabilidade. remuneração. refonna ~. transferência para a
reserva.

'" Alínea "I" acre.fclda peja Hmendu ('()/Ullluclonol"u 18. ,lI! 0502 1!J9H.
§ 2° A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos

Deputados de projeto de lei subscrito por. no mínimo. um por cento do eleitorado
nacional. distribuído pelo menos por cinco Estados. com não menos d~ três décimos
por cento dos eleitores de cada um deles.
. .
....... " ..

LEI N° 7.853. DE 24 DE OUTUBRO DE 1989.

DISPÕE SOBRE O APOIO ÁS PESSOAS
PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA. SUA
INTEGRAÇÃO SOCIAL. SOBRE A
COORDENADORIA NACIONAL PARA
INTEGRAÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE
DEFICIÊNCIA - COROE. lNSTlTIJI A TUTELA
JURISDICIONAL DE INTERESSES COLETIVOS E
DIFUSOS DESSAS PESSOAS. DISCIPLINA A
ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PúBLICO. DEFINE
CRIMES~ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

." " .

Art. ~(l Ao Poder Público e seus Órgãos cabe assegurar às pessoas
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ponadoras de deticiência o pleno exercício de seus direitos básicos. inclusive dos
direitos á educação. á saude. ao trabalho. ao lazer. à previdência social. ao amparo á
infância e à maternidade. e de outtos que. decorrentes da Constituição e das leis.
propiciem seu bem-estar pessoal. social e econõmico.

. Parágrafo único. Pnra o tim estabelecido no "Caput" deste artigo. os órgãos
e entidades da Administraçào Direta e Indireta devem dispensar. 'no âmbito de sua
competência· e tinaJj~e. aos assuntos objeto desta Lei. tratamento prioritário e·
adequado. tendente a viabilizar. sem prejuÍZo de. outra. as seguintes medidas:

I - na área da educaçào:
a~ a inclusão. no sistema educacional. da Educação Especial como'

modalidade educativa que abranja a educação precoce. íl pré-escolar. as de l~) e 2°
Graus. a supletiva. a habilitação e a reabilitaçào protissionais. com currículos. etapas
e exigências de diplomaçào próprios:

b) a inserção. no reterido sistema educacional. das escolas especiais.
privadas e públicas:

c) a oterta. obrigatória e. gratuita. da Educação Especial em
estabelecimentos públicos de ensino~

:<I) o oferecimento obrigatório de::programas de Educação Especial a nivel
pré-escolar e escolar. em: unidades hospitalares e congêneres nas quais eStejam
internados. por prazo igualou superior' a 1 (um)ano. educandos portadores de
deficiência:

e) o acesso de alunos ponadores de deficiência aos beneficios conferidos
aos demais educandos. inclusive material escolar.: merenda escolar e bolsas de
estudo:

t) a matricula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos
públicos e particulares de pessoas ponadoras de' deficiência capazes de se
integrarem no sistema regular de ensino.

11 - na área da saúde:
a)·a promoçãó de ações preventivas. como as referentes aOrplanejamento

familiar. ao-aconselhamento genético. ao- acompanhamento da 'gravidez. do parto e
do puerpério. à nuttição da mulher e da criança. à :ideritificação e -ao: coritrole da
gestante e do feto de 'àlto risco. à 'imunização. às'~doenças do metabolism~ e seu
diagnóstico e aO' encaminhamento precoce de ·outras doenças causadOras de
deficiência:

b) o desenvolvimento de programas especiais de prevenção de acidentes do
trabalho e de trânsito. e de tratamento adequado a suas vítimas:

c) a criação de uma rede de serViços especializados em reabilitaÇão e
habilitaÇão:

d)' a garantia de acesso das pessoas ponadoras de deficiência aos
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estabelecimentos de saúde públicos e privados. e de seu adequado tratamento neles.
sob normas técnicas e padrões de conduta apropriados:

e) a garantia de atendimento domiciliar de saúde ao deficiente grave nâo
internado:

f) o desenvolvimento de programas de saúde voltados para as pessoas
portadoras de deficiência. desenvolvidos com a panicipação da sociedade e~que lhes
ensejem a integração social.

lU • na área da formação profissional e do trabalho:
a) o apoío governamental à tbrmação profissional à - orientação

profissional. e a garantia de. acesso aos serviços concernentes. inclusive aos' cursos
regulares voltados à formação profISsional:

b) o empenho do Poder Público quanto ao surgimento e à manutenção. de
~mpregos. inclusive de tempo parcial destinados às pessoas ponadoraS de
deficiência que não tenham acesso aos empregos comuns: .

C) a promoção de ações eticazes que propiciem a inserção. nos setores
público e privado. de pessoas ponadoras de deficiência;

d) a adoção de legislação específica que discipline a reserva de mercado de
trabalho. em favor das pessoas ponadoras de deficiência, Ii'as entid8des da
Administração Pública e do.. setor privado. e que regulamente a .organizaçio de
oficinas e congêneres integradas ao mercado de trabalho. e a SilUaÇão. nelas. das
pessoas portadoras de deficiência.

IV • na área de recursos hmnanos:
a) a formação .de professores de nível médio para a Educação Esp~ial. de

técnicos de nível média especializados na habilitação e reabilitação. e de ínsnutores
para fonnaçio profissional:

b) a tormaçào e qualificação de recursos h.umanos que. nas diversas áreas
de conhecimento. inclusive de nível superior. atendam à demanda e às necessidades
reais das pessoas portadoras de deficiência:

c) o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico em todas as
áreaS do conhecimento relacionadas com a. pessoa portadora de. deficiência.

V • na área das,edificaçães:
8) a adoção e' a etetiva execução. de nonnas que garantam a funcionalidade

das edificações e vias públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas
ponadoras de deficiência. permitam o acesso destas a edificios. a logradouros e a
meios de transpone.

Art. 3° As ações civis públicas destinadas à proteção de interesses
coletivos ou difusos das pessoas ponadoras de deficiência poderio ser propostas
pelo Ministério Público, pela União. Estados. Muni~jpío~ e__Disltito Federal: PC?r
associação constituida h.á mais de 1 (um) ano. nos termos da lei civil, autarquia.
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empresa pública. fundação ou sociedade de economia mista que inclua. entre suas
fmalidades institucionais. a proteção das pessoas ponadoras de deficiência

§ 10 Para instruir a inicial. o interessado poderá requerer as autoridades
competentes as certidões e informações que j!Jlgar necessárias.

. §. 2° As certidões e iofonnaçães a que se :refere o parágrafo anterior
deverão: ser. fornecidas dentro de. -I S. (quinze) dias da entrega, sob recibo. dos
respectivos requerimentos~ e só poderão ser utilizadas para a instIução da ação civil.

§;,. 3° Somente nos casos em que o interesse público. devidamente
justificado. impuser sigilo. poderá ser negada certidão ou informação.

..§ 4° Ocorrendo a hipótese do parãgratb anterior. a.ação poderá ser proposta
desacompanhada das certidões ou informações negadas. cabendo ao. Juiz.. após
apreciar -os motivos do. indeferimento. e. salvo quando se· tratar de. razão de
segurançJl;nacional•.requisitar umas e outras: feita a requisição. o processo correrá
em segredo de justiça.. que cessará.com o trânsito emjulgado da sentença.

§ 5° Fica facultado aos demais legitimados ativos habilitarem-se ..como
litisconsones nas ações propostas por qualquer deles.

.§..6° Em. caso de desistência. ou abandono da. ação. qualquer dos co
legitiJmldos pode assumir a titularidade ativa.
.......................................................................................................................................
.. .~ .

LEI N° 8.666. DE 21 DE JUNHO.DE 1993.

REGULAMENTA. O ART~ 37. INCISO XXI. DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSTITUI NORMAS

·P.AAA:._J:JC1TAÇÔES . j; CONTRATOS DA
t~DMINtSTRAÇÀO .PúBLICA .E:: aÁ OUTRAS
eROVIDÊNClAS.

CAPÍTULO I
Das Disposiç()es .Gerais .

Seçio·1
Dos Princípios

Art. 10 Esta Lei ~stabelece nonnas gerais sobre 1icitaçàes e contratos
administrativos pertinentes a. obras. sel'Yiços. inclusive de publicidade. compras.
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alienações e locações no âmbito dos Poderes da União. dos Estados. do Distrito
Federal e dos Municípios.

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei. além dos órgãos da
administração direta,. os fundos especiais. as autarquias. as ftmdações públicas. as
empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas
direta ou indiretamente pela União. Estados. Distrito Federal e Mtmicípios.

Art. 2° As obras. serviços. inclusive de publicidade. compras. alienações.
concessões. pennissàes e locações da Administração Pública quando contratadas
com terceiros. serio necessariamente precedidas de 1icitaÇio. ressalvadas as
hipóteses previstas nesta Lei.

Parágrato único. Pura os tins desta Lei. considera-se contrato todo e
qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da AdministraÇão Pública e paniculares.
em que haja um acordo de vontades para a tonnação de vínculo e a estipuláção de
obrigações recíprocas. seja qual for a denominação utilizada
........................................................................................................................................
.......................................................................................... .

DECRETO N° 129. DE 22 DE MAIO DE 1991.

PROMULGA A CONVENÇÃO N° 159. DA
.ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO
TRABALHO - OIT. SOBRE REABILITAÇÃO
PROFISSIONAL E EMPREGO DE PESSOAS
DEFICIENTES.

An;' 1°: A Convenção nl) 159, da..Organização Internacional do Trabalho 
OIT. sobre Réabilitação Profissional e E~-go de Pessoas Deficientes. apensa por
cópia ao presente D,ecreto. será executada e cumprida tão inteiramente como nela se
contém.

Art. 11" Este Decreto entra em'vigor na data de sua publicação.

ANEXO

- Conferência internacional do Trabalho
- Convenção 159
- Convenção sobre Reabilitação Protissional e Emprego de Pessoas Deticientes
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An. l°
1. Para efeitos desta Convenção. entende-se por "pessoa deficiente" todas

as pessoas cujas possibilidades de obter e conservar um emprego adequado e de
progredir no mesmo fiquem substancialmente reduzidas devido a uma deficiência de
caráter tisico ou mental devidamente comprovada.

2. Para efeitos desta Convenção. todo o Pais Membro deverá considerar
que a finalidade da reabilitação profiSsional é a de pennitir que a pessoa deficiente
obtenha e conserve um emprego e progrida no mesmo. e que se pro~ova. assim a
integração ou a reintegração dessa pessoa na sociedade.

3. Todo País Membro aplicará os dispositivos Qesta Convenção auavés de
medidas adequadas às condições nacionais e de acordo com a experiência
(costumes. uso e hábitos) nacional~

4. As proposições desta Convenção serão aplicáveJs a todas as categorias
de pessoas deficientes.

Pane n
Principios da Política de Reabilitação Profissionai e Emprego para Pessoas

Deficientes

An. 2~ De acordo com as condições nacionais. e"l'eriências e
possibilidades nacionais. cada País Membro fonnulará. aplicará e periodicamente
revisará a política nacional sobre reabilitação profissional e emprego de pessoas
deficientes.

. An. 3"- Essa política deverá ter por fmalidade assegurar que existam
medidas adequadas de reabilitaç~ profissional ao alcance de todas as categorias de
pessoas deficientes e promover oponunidades de emprego para as pessoas
deficientes no mercado regular de trabalho.

An. ~o Essa política deverá ter como base o principio de igualdade de
oponunidades entre os trabalhadores deficientes e dos trabalhadores em geral.
Dever-se-á respeitar a igualdade de oponunidades e de tratamento para as
trabalhadoras deficientes. As medidas positivas especiais com a fmalidade de atingir
a igualdade efetiva de oportunidades e de tratamento entre os trabalhadores
deficientes e os demais trabalhadores. não devem ser vistas como discriminatórias
em relação a estes últimos.
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Art. 5° As organizações representativas de empregadores e de empregados
devem ser consultadas sobre a aplicação dessa política e em particular. sobre as
medidas que devem ser adotadas para promover a cooperação e coordenação dos
o~ismos públicos e paniculares que participam nas atividades de reabilitação
protissional. As organizações representativas de e para deficientes devem. t~bém..

serconsultadas.

, P_arte III
Medidas a.Nível Nacional para o Desenvolyimento de Serviços de Reabil~taçâo

ProfISsional e Empregg para Pessoas Deficientes
, . ,

Art. 6° Todo o Pais Membro. mediante legislação nacional e p~r ounos
procedimentos. de conformidade com ~ condjções e e~p'eriências nacionais. devem
adotar as medidas necessárias para aplicar os Artigps 2G

• 3°! 4°· e 5,° da pfCsentç
Convençlo.

Art. -r' As autoridades competentes deverão adotar mediélas para
proporcionar e avaliar os serviços de orien~ e fonnação profissional. colOcação.
emprego e outtos semelhantes., a flUI de q~.as pessoas deficientes poss~ obter e
conservar um erriPrego eprogredir no rriésmo~ sempre que fOr pos.sivel e adequado.
serão utilizados os serviços existentes para os trabalhadores em geral. com as
adaptaÇões necessári~.

Àrt., 8° Adotar-se..ão medidas para promover o estabelecimento e
d~envolviment9 de serviÇ95 d~.reaPilitaÇão protissi~~.al e de emprego para pessoas
deficientes na :Zona rural e nas comunidádés diSt8iltes. '

Art. '1' .:rodo o Pais. Membro ~e~erá estorçar-se para assegurar aJormação
ea diSponibilidade de.ássessores em matérias. de,reanílítação e oUtro tiP9 de p~soal
q~~çado q~. se·o~e.~ o!i~~~. p~pfiss,ionar: da formação pfo~iolÍaI:' d~
colocaçio e do emprego de pessoas deficientes:.

.Parte IV
'DispOsições Finais

AJt. i o. Ás ratificações rannais da presente Convenção serão com\Dlicadas
para o deVido registro. ao Diretor-Geral do )!scritório Intemacional do Trabalho.

An. 11
I. Esta Convenção obrigarâ unicamente aqueles Países Membros: da
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Organizaçào Internacional' do Trabalho. cujas ratificações tenham sido registradas
pelo Diretor-Gerai.

:!. Entrará em vigor doze meses após a data em que as ratificações de dois
dos Países Membros tenham sido registradas pelo Diretor-Geral.

3. A panir desse momento. esta Convençào entrará em vigor. para cada
Pais Membro. doze meses após a data em que tenha sido registradá sua ratificação..

Art. 12
l. Todo () Pais ~'1embro que tenha ratiticado esta Convenção poderá

suspender. por um período de dez anos. a partir da data em que tenha sido posta·
inicialmente em vigor. mediante um comunicado ao Diretor-Geral do Trabalho. para
o devido registro. A suspensào somente passará a vigorar um ano após a data em
que tenha sido registrada.

2. Todo País Membro que tenha ratificado esta Convenção e que. no prazo
de um ano após a expiração do período de dez anos mencionado no parágratb
anterior. não tenha feito uso do direito de suspensão previsto neste Artigo será
obrigado. durante um novo período de dez anos. e no ano seguinte poderá suspender
esta Convenção na expiração de cada período de dez anos. nas condições previstas
neste Artigo.

Art. 13
I. O Diretor-Geral da Organização Internacional do Trabalho notificará

todos os Países Membros da Organização Internacional do Trabalho. o registro do
número de ratificações. declarações e suspensões que lhe forem comunicadas por
aqueles.

2. Ao notificar os Países Membros da Organização. o registro da segunda
ratificaçào que lhe tenha sido comunicada. o Diretor-Geral chamará a atençào dos
Países Membros da Organização sobre a 4ata" em. que entrará.~ viggr a presente
Convenção.

. .
Art. 14 - ·0 Diretor-Geral do Eícntõrio fntemacional do Tfàbalho

comunicará ao Sécretário-Géral das Nações Unidàs. os efeitos do registrO e dê
acordo com o an.102 da Carta das Nações Unidas. urna informação completa sobfe
todas as ratificações. declarações e oficios de suspensão que tenha registrado de
acordo com os Artigos anteriores.

Art 1.5. Cada vez que considere necessário. o Conselho Administrativo do
Escritório Internacional do Trabalho apresentara na Conterência um relatório sobre
a aplicação da Convenção. e considerará a conveniência de incluir na ordem do dia
da Conterência a questão da sua revisão total ou parcial.
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Art. 16
1. No caso da Conferência adotar uma nova Convençào que implique uma

revisão total ou parcial da presente. e a menos que uma nova Convenção contenha
dispositivos em contrário:

a) a ratificação~ por um Pais Membro. de novo Convênio. implicará. 11 ipso
jure". a notificaçào imediata deste Convênio. nào obstante as disposições contidas
no art12. sempre que o novo Convênio tenha entrado em vigor:

b) a partir da data em que entre em vigor o novo Convênio. o presente
Convênio cessará para as ratificações pelos Páises Membros.

2. Este Convênio continuará em vigor. em todo caso. em sua fonna e
conteúdo atuais. para os Paises Membros. que o tenham ratificado e não ratifiquem
um Convênio revisado.

Art. 17.. As versões inglesa e francesa do texto deste Convênio são
igualmente autênticas.

Mensagem nU 1.803

Senhores Membros do Congresso Nacional.

Nos termos do anigo 61 da Constituição Federal. submeto à elevada deliberação de

Vossas Excelências o texto do projeto de lei que"Acrescenta dispositivos à Lei If- 7.853. de 24 de
outubro de 1989. que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência. sua integração

social sobre a Coordeaadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 

CORDE. institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou cüfusos dessas pessoas, disciplina a

atuaÇão do Ministério Público e define crimes It.

Brasília.. 2 de· dezembro de 1999.
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E.M.INTERMINrSTERIAL n~ 737-A MJ/MTE

Excelcl1tisSIRlO Senhor Pr~idente da RepllbJiclI.

Em 02 tie dezembro de 1999.

SubJnetem(j~ li elevada consideração dr VOSS:i Excelcncia 1IllneX3 prUp"51:l dt! P~i~t(l

de Lei. :lcrcscclllando disposilivos à Lei nl! 7.853. de: 24 de outubro de I'i~~9. que tilSpÜC sobre o apoio as
pessoas portadoras de deficiênCia e sua integração social.

, A inserção dalI pessoas ponadoras de deficiência é uma das prioridade~ do yovernl'.
pesto q:.:c tI trabalho eo meio mais eficaz para promover a integra.;ào social e u desenvolvimento pessoal.

3. A inexistência d~ estatística acerc::. lio dusemprego das p~ssC)as panadoras de:
deficiência não pc:mite uma avaliação precisa sobre o ~omponilnt&,:nto deste indicadur no Brasil.
Entret:l1lto. estudo realizado por organismos internacionais. entre os quais :1 Comiss&o EuraJ'éi:l. indicn que
o nível de desemprego deste coletivo 'é. pelo menos. o dobro do índice de uesempre!!o das pessoas sem
deficiencia.

Cum respeito ao emprego. observa-se qu: o seu nível. p3ra as p~ssn:l~ f)Onador.lS do:
tleficiência. ê muiro inferior ao das pessoas sem deticiêncill. chc:gando mesmo a sltuar-l'C em torno d~ 17",
abaixo do indict" de empre!,!o do total de trabalhadores.

5. A fim de assegurar às pessoas portadoras de deficiência o direito consntuC:lonal ao
trabaiha. foran! estabelecidas. nos últimos dez anos. vária.lI medidas legais que. em seu ca~iunt"

objetivaram ~ompensar as desvantagens enfrentadas nf) momento de obter ou con5crvar' um ernpreg,
aàequado. assim como progredir nesse emprego. confonne pre\'e :l Convenção nl! 1S9 da..Organizaçào
Inremaciom,t do Trabalho. Sào medidas de fomento ao emprego a reserva de cotas nos setores públi::o c
privado. a recuperação profissional e os contratos sem licitaÇão.

6. A dispensll de IicitaÇio para conuataÇào de_associações de ponadores de dcficiên~i:l

tisica para prestaçâo de serviços ou fornecimento de mão-de-obra. prescrita no Estatuto das licitaÇÕes.
trouxe um a'lDnçO significativo ao processo de inserção laboral dos portadores de deficiência. com u
inclusão de aproximadamente seis mil pessoas no men::uio de trabalho em'todo o Pais. princi~ente n~!

án:a de telecomunicações.

7 A privatização desse setor. contUdo. deixou os commos ji efetivados. muitos dos
quais há mais de cinco anos. fora do amparo da Lei n!l 8.666. de 1993. Por outro lado. essas parcerias vêm
sendo objeto de questionamemos pela fiscalização do trabalho. da previdencía e pelo Ministério Publico dt
Trabalho. no tocante a legalidade da atuaÇão das entidades beneficentes como intennediadoras e
administradoras da mão-de-obra de ponadores de deficiência.

8. A conseqüencia imediata tem·se pro.ietado diretamente sobre as pessoas ponadoras de
deficiência e suas famílias - cerca de 30 mil pessoas -, que foram atingidas ou estio na iminencia do
desemprego.
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9. _ Ao se propor a definição das modalidades de inserção da pessoa ponadora de
deficiência no mercado de trabalho. e denm: elas a "colocação seletiva". mediante a intermediação de mão
de-obra por meio de ~JUidades especializadas. pretende-se potencializar um insuumento efetivo de parceria.
na questão da capacitáção e do emprego. e comribuir para a ampliação de novas oponunidades de trabalho
para aqueles que necessitam de apoios especiais para desenvolver suas atividades laborais.

10. Cumpre ressaltar que a adoção da proposta nào confiita com as medidas de fomemo
previstas na leyislação brasileira. apresentando-se como uma faculdade que as empresas terio para
absorver a mão-de-obra do ponador de deficiência. .

São essas. Senhor Presidente. as razões por que submetemos á apreciação de Vossa
Excelência o anexo projeto de lei.

ANEXO À EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS 11''TERMINISTERJAL N- 7:JiA/MTElMJ.
DE 02 I 12 I 99

1. Síntese do Problema ou da situação que reclama providências:

o processo de inserção. no mercado de uabalho. das pessoas portadoras de deficiência carece
de estímulos e alternativas para que aconteça de modo mais eficaz. possibilitando-lhes a materialização
de seu direito constitucional ao trabalho c assegurando-lhes adequada inserção social e
desenvolvimento pessoal.

2••Soluçàes e providênci~ contidas no DIO.no~tivo ou na medida proposta:

Por meio de acréscimo de dispositivos iI legislação espccitica. promove-sé uma melhor
definição das modalidades de inserção.laboraL desse segmento no mercado. sem. no entanto. fazê-lo de
fonna coercitiva c sim tàcultando li .empresa a absorção dessa mão-de-obra. Ademais. busca-se
estabelecer limites para que li referida inserÇão aconteça de tbnna rcsponsà\'cl. instrumentalizando li

tiscalização tr..balhista c previdenciária c mesmo u Ministêno Püblico du Trabalho para li

cumorimcnlo de sua missào constitucional.

J. Alternati\'as existentes às medidas proposlaS:

Alteração da lctzislação em vigor.
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4. Custos:

Não acarreta.
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S. Razões que justificlUl1 a urgência:

Não se aplica.

6. Impacto sobre o ambiente:

7. AJterações propostas:

8. Síntese do par~ do órgão jurídico:

ITexto proposto

Pela constitucionalidade e juridicidade da rnateria.

Aviso n2 2.129 ... C. Civil.

Em 2 de dezembro de 1999.

Seahor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Meusapm do Exce1emissimo Senhor Presideme da

República relativa a projeto de lei que"Acrescema dispositivos à Lei ~ 7.853. de 24 de outubro de

1989, que dispõe sobre o apoio às pessoa portadoras de deficiência. sua integraçIo social, sobre a

A Sua Excelêllcia o Senhor
Depurado UBIRATAN AGUIAR
Primei-:o Secreririo da Câmara cios Deputados
BRASU,IA-DF.
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Coordenadoria Nacional para integração da Pessoa Portadora de Deficiência - COROE. institui a
tutela jurisdicional de' interesses coletivos ou difusos dessas pessoas.. disciplina a a!I,wçlo do

•MiDisterio Público e detine crimes" .

Atenciosamente.

PEDR.O PARENTE
Chefe da Casa Civil

dá Ptesid~~a.da Re~bJica

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 1.929/99
(Apensado: PI nº 2.222/99)

Nos termos do art. 119, caput, I e §
l e, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a
abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresen
tação de emendas, a partir de 28-3-2000,
por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao Projeto
e a seu apensado.

Sala da Comissão, 5 de abril de 2000. - Anamé
lia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

I - Relatório

A iniciativa em epígrafe tem por escopo facilitar
a colocação de deficientes físicos no mercado de tra
balho, através da intermediação de entidades sem
fins lucrativos, de natureza filantrópica e de compro
vada idoneidade.

Estabelece que não haverá relação empregatí
cia entre o tomador de serviços e o empregado porta
dor de deficiência, mas relação de solidariedade com
a entidade sem fins lucrativos empregadora da
mão-de-obra, quando existente o inadimplemento de
obrigações trabalhistas e previdenciárias.

Há, em apenso, o Projeto de Lei nº 2.222, de
1999, de iniciativa do Poder Executivo, mais amplo
que o principal.

Este projeto conceitua três modalidades de co
locação de mão-de-obra da pessoa portadora de defi-

ciência: competitiva, seletiva ou promoção do traba-
lho por conta própria.

A colocação competitiva é a regular, comum a
qualquer trabalhador, independente de sua condição
física elou mental e da adoção de procedimentos e
apoios especiais para sua concretização.

Já a colocação seletiva depende da adoção de
procedimentos e·apoios especiais para sua concreti
zação, inclusive com a pÓssibilidade de intermedia
ção de entidades beneficentes.

Na colocação por promoção do trabalho por
conta própria encontram-se as possibilidades de tra
balho grupal, de forma autônoma, cooperada ou em
regime de economia familiar.

Não foram recebidas emendas aos projetos.
É o relatório

11 - Voto da Relatora

De início, queremos destacar, nos dois projetos
em apreço, seus fundamentos jurídicos e sociais.

Há, nas duas iniciativas, uma preocupação co
mum de permitir a intermediação de entidades bene
ficentes na colocação de mão-de-obra dos portado
res de deficiência.

O projeto principal restringe-se somente a essa
preocupação.

Entretanto o projeto do Executivo é mais amplo,
conceituando e detalhando várias formas de coloca
ção da mão-de-obra de portadores de deficiência, en
globando o conteúdo do PL nº 1.929/99, da lavra da
Deputada Udia Quinan.

De fato, é preciso disciplinar a atuação das en
tidades beneficentes enquanto intermediadoras e
administradoras da mão-da-obra da portadores de
deficiência, para afastar, inclusive, questionamentos
da fiscalização do trabalho, da previdência e do Mi
nistério Público do Trabalho.
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o mérito aqui discutido está em acordo com a
Constituição Federal que, em diversos dispositivos,
trata do trabalho dos portadores de deficiência:

- proibição de distinção no tocante a
salário e critérios de admissão do trabalha
dor portador de deficiência (art. 7º, inciso
XXXI);

- determinação de que a lei deverá re
servar percentual dos cargos e empregos
públicos para os portadores de deficiência,
definindo os critérios de sua admissão (art.
37, inriso VIII);

- disposição de que a Assistência So
cial tem por objetivo a habilitação e a reabili
tação das pessoas portadoras de deficiên
cia e a promoção de sua integração à vida
comunitária (art. 203, inciso 11);

- obrigação de criação de programas
de integração social do adolescente porta
dor de deficiência, mediante acesso aos
bens e serviços coletivos, como a elimina
ção de preconceitos e obstáculos arquitetô
nicos (art. 227, inciso 11);

- exigência de elaboração de leis que
disponham sobre adaptação dos logradou
ros, dos edifícios de uso público e dos veí
culos de transporte coletivo atualmente exis
tentes, a fim de garantir o acesso adequado
do portador de deficiência (art. 244).

Ademais, o texto constitucional dispõe que a
República Federativa do Brasil tem a dignidade da
pessoa humana como um de seus cinco fundamen
tos (art. 1º, inciso 111); que a promoção do bem de to
dos, sem quaisquer formas de discriminação, é um
de seus quatro objetivos fundamentais (art. 3º, inci
so IV); e que a prevalência dos direitos humanos é
um de seus dez princípios na ordem internacional
(art. 4º inciso 11).

O mérito aqui em debate também atende às ori
entações da Convenção nº 159, da Organização
Internacional do Trabalho - OIT, ratificada pelo Brasil
por meio do Decreto Legislativo nº51, de 28 de agos
to de 1989. Essa Convenção estabelece que os paí
ses signatários têm o dever de se engajarem em ativi
dades de integração do trabalhador portador de defi
ciência, com fornecimento de instrumentos que viabi
Iizem o exercício das atividades profissionais para os
deficientes que deles necessitem.

Assim, somos pela aprovação da iniciativa do
Executivo, com pequenas alterações, entre elas, a

que permite a intermediação das entidades benefi
centes na colocação da mão-de-obra de portadores
de deficiência de forma alternativa e não obrigatória e
exclusiva como consta na redação original.

Como conseqüência regimental, opinamos pela
rejeição do Projeto de Lei nº 1.929, de 1999, da Depu
tada Lídia Quinan.

Em que pesem os valorosos propósitos dessa
proposição, a matéria merece regulamentação mais
acurada e mais ampla.

A autorização para intermediação da mão-de-obra
deve restringir-se aos portadores de deficiência que ne
cessitam de apoios especiais em suas atividades, que
não possuem condições de serem contratados no
mercado de trabalho, como é o caso dos portadores
de deficiência severa.

Para aqueles que podem ter acesso ao mercado
de trabalho deve ser aplicada a legislação trabalhista
pertinente aos trabalhadores em geral-vínculo direto
com o empregador - até porque essa autorização
ampla de intermediação de mão-de-obra pode gerar
efeitos indesejados, como o de tornar essa forma de
contratação a única opção disponível para os porta
dores de deficiência.

Ante o exposto, somos pela aprovação do Proje
to de Lei nº 2.222, de 1999, do Poder Executivo, com
três emendas anexas, e pela rejeição do Projeto de
Lei nº 1.929, de 1999, da Deputada Udia Quinan.

Sala da Comissão, 8 de maio de 2000. - Depu
tada Fátima Pelaes, Relatora.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 1

Dê-se ao caput do art. 2º-B, proposto pelo pro
jeto, a seguinte redação:

"Art. 2º-8. A inserção laboral de
pessoa portadora de deficiência física,
sensorial ou mental que demande proce
dimentos e apoios especiais, inclusive
supervisão contínua, na forma do § 22 do
artigo anterior, poderá ser feita por enti
dades beneficentes de assistência social,
instituídas na forma da lei, nos seguintes
casos:"

Sala da Comissão, 8 de maio de 2000. - Depu
tada Fátima Pelaes, Relatora.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 2

Dê-se ao inciso 11 do art. 2º-D, proposto pelo pro
jeto, a seguinte redação:
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"Art. 22-D. Para os efeitos desta Lei
consideram-se:

11 - apoios especiais: os elementos
(orientação, supervisão e ajudas técnicas,
inclusive adequação de ambiente e de equi
pamentos) que auxiliem ou permitam com
pensar uma ou mais limitações funcionais
motoras, sensoriais ou mentais da pessoa
portadora de deficiência, de modo a superar
as barreiras da mobilidade e da comunica·
ção, possibilitando a plena utilização de
suas capacidades em condições de normali·
dade;

Sala da Comissão, 8 de maio de 2000. - Depu
tada Fátima Pelaes, Relatora.

EMENDA ADITIVA N2 1

Inclua-se o seguinte § 52 ao art. 22-B proposto
pelo projeto:

"Art. 22.8 .

§ 52 As instituições públicas ou priva
das que adotarem o processo de contrata
ção seletiva devem buscar orientação e su
pervisão permanente ou temporária de enti
dade beneficente de assistência social es
pecializada ou equipe multiprofissional es·
pecializada."

Sala da Comissão, 8 de maio de 2000. - Depu
tada Fátima Pelaes, Relatora.

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou, unanimemente, o Projeto de Lei n21.929/99
e aprovou o Projeto de Lei n22.222/99, apensado,
com 3 (três) emendas, nos termos do parecer da Re
latora, Deputada Fátima Pelaes.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
Jovair Arantes, Presidente; NUton Capixaba e

Medeiros, Vice-Presidentes; Avenzoar Arruda - Babá
- Eduardo Campos - Fátima Pelaes - Jair Meneguelli
- José Carlos Vieira - José Múcio Monteiro - Larre
Rosado - Luciano Castro - Marcus Vicente - Paulo
Paim - Paulo Rocha - Pedro Celso - Pedro Corrêa 
Ricardo Barros - Ricardo Rique - Vanessa Grazziotin
e Vivaldo Barbosa, titulares; Almerinda de Carvalho-

Edinho Bez - Geovan Freitas - Hugo Biehl - João
Tota - José Militão e Júlio Delgado, suplentes.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Jovair Arantes.

EMENDA N2 1 AO PL N22.222/99,
APENSADO, ADOTADA PELA COMISSÃO

Dê-se ao caput do art. 22-B, proposto pelo proje
to, a seguinte redação:

"Art. 2"-8. A inserção laboral de
pessoa portadora de deficiência ffslca,
sensorial ou mental que demande proce
dimentos e apoios especiais, Inclusive
supervisão contínua, na forma do § 211 do
artigo anterior, poderá ser feita por enti
dades beneficentes de assistência social,
Instituídas na forma da lei, nos seguintes
casos:"

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Jovair Arantes, Presidente.

EMENDA NII 2 AO PL N2 2.222/99,
APENSADO, ADOTADA PELA COMISSÃO

Dê-se ao inciso 11 do art. 2!!-D, proposto pelo pro
jeto, a seguinte redação:

"Art. 211·D. Para os efeitos desta Lei
consideram-se:

11 - apoios especiais: os elementos
(orientação, supervisão e ajudas técnicas,
inclusive adequação de ambiente e de equi
pamentos) que auxiliem ou permitam com
pensar uma ou mais limitações funcionais
motoras, sensoriais ou mentais da pessoa
portadora de deficiência, de modo a superar
as barreiras da mobilidade e da comunica
ção, possibilitando a plena utilização de
suas capacidades em condições de normali
dade;

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - De·
putado Jovair Arantes, Presidente.

EMENDA NII 3 AO PL NII 2.222199,
APENSADO, ADOTADA PELA COMISSÃO

Inclua-se o seguinte § 52 ao art. 211-B proposto
pelo projeto:

"Art. 22-B.
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§ 52 As instituições públicas ou priva
das que adotarem o processo de contrata
ção seletiva devem buscar orientação e su
pervisão permanente ou temporária de enti
dade beneficente de assistência social es
pecializada ou equipe multiprofissional es
pecializada.•

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - De
putado Jovalr Arantes, Presidente.

·PROJETO DE LEI N2 1.996-A, DE 1999
(Do Sr. Pedro Fernandes)

Inclui no currículo escolar do ensino
médio e da· educação superior a disciplina
"Normas Gerais de Õrçamento e Finanças
Públicas", e dá outras providências; tendo

,parecer da Comissão de Educação, Cultura
e Desporto, pela rejeição. (relator: DEP.
JOÃO MATOS).

(Às Comissões de Educação, Cultura e
Desporto; e de Constituição e Justiça e de Redação
(Art. 54) - Art. 24,1i))

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
11. - Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto:
- termo de recebimento de emendas;
- parecer do relator;
- parece~ da Comissão.

O CONGRESSO NACIONAL DECRETA:
Art. 12 Fica incluída, no currículo escolar do en

sino médio e da educação superior, a disciplina espe
cífica "Normas Gerais de Orçamento e Finanças PÚ
blicas".

Art. 211 O Poder Executivo regulamentará o dis
posto nesta Lei no prazo de sessenta dias após a sua
publicação, expedindo instruções sobre o conteúdo
programático mínimo da disciplina "Normas Gerais de
Orçamento e Finanças Públicas" para os níveis de en
sino médio e superior.

Art 32 Esta Lei entra em vigor no exercício sub
seqOente ao da sua publicação.

Justificação

Dada a complexidade do tema e a necessidade
de ampliação do nível de conhecimento da popula
ção, estamos propondo a inserção da disciplina "Nor
mas Gerais de Orçamento e Finanças PúblIcas" no
currículo escolar dos níveis de ensino médio e superi
or, o que deve ser feito por meio de iniciativas que 8n·

volvam o Estado, a sociedade civil e as instituições
educativas.

Muitos serão os beneffcios advindos desta Lei:
difusão, disseminação e conhecimento adequado da
matéria; conscientização pública; maior publicidade,
transparência e fiscalização dos gastos públicos.

Trata este Projeto de uma interessante sugestão
da eleitora Vera Martins da Silva, de São Paulo - SP,
disponível na página da Internet "congressonacio
nal.com.br", razão por que aproveito a oportunidade
para apresentá-lo, de sorte a incentivara participação
popular na elaboração .de importantes leis para o
País.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 1999. 
Deputado Pedro Fernandes.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 1.996, DE 1999

Nos termos do art. 119, caput, I e §
1R, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a
abertura - e dlvulgaçio na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresen
tação de emendas ao projeto, a partir de
29 de março de 2000, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 6 de abril de 2000. - Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária.

I - Relatório

A iniciativa legislativa, de autoria do ilustre De
putado Pedro Fernandes, tem por objetivo instituir a
obrigatoriedade, no currículo das escolas de ensino
médio e nos cursos de graduação, a disciplina "Nor
mas Gerais de Orçamento e Finanças Públicas". De
termina, também que o Poder Executivo deverá regu
lamentar a matéria no prazo de sessenta dias, conta
dos a partir da data de publicação da lei, expedindo
instruções sobre o conteúdo programático mínimo da
referida disciplina.

Na sua justificação, o nobre Deputado salienta a
importância desse estudo que contribuirá para a
"conscientização pública, maior publicidade, transpa
rência e fiscalização dos gastos públicos".

No prazo regimental, não foram oferecidas
emendas. Chega agora à Comissão de Educação,
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Cultura e Desporto (CECD) para análise do mérito.
Cumpre-nos, agora, por designação do Presidente da
CECO, a elaboração do respectivo parecer.

É o Relatório.

11 - Voto do Relator

Em que pese as intenções do ilustre Deputado
autor da proposição em análise, cumpre-nos fazer,
neste voto, algumas considerações de ordem técnica
e legal no que se refere à organização curricular no
sistema educacional brasileiro.

Em primeiro lugar, todos sabemos que a defini
ção de disciplinas no currículo escolar do ensino fun
damentai e médio é da competência do Ministério da
Educação (MEC), ouvido o Conselho Nacional de
Educação (CNE), conforme determina o art. 9º, § 12,

letra c da Lei n2 9.131/95. Neste sentido, este projeto
de lei contém um vício de iniciativa, visto que não é da
competência do Legislativo Federal a elaboração de
proposições, que venham incluir novas disciplinas no
currículo escolar de quaisquer níveis de ensino.

A própria Comissão de Educação, Cultura e
Desporto desta Casa, baseada na Súmula de Orien
tação n!! 1, tem se manifestado, sistematicamente,
contra proposições que objetivem criar novas discipli
nas no currículo escolar, por entender que matérias
com este escopo são da competência exclusiva do
Poder Executivo.

Recentemente, o Ministério da Educação
(MEC), respaldado na Resolução nº 3, de 26 de junho
de 1998, da Câmara de Educação Básica do Conse
lho Nacional de Educação (CNE), que institui as dire
trizes nacionais para o ensino médio e sensível à ne
cessidade de uma mudança curricular face à emer
gência de temas sociais relevantes para a compreen
são da sociedade contemporânea, elaborou os Parâ
metros Curriculares Nacionais (PCN) para esse nível
de ensino.

Essa nova proposta cu rricular do ensino médio
estabelece a divisão do conhecimento escolar em
áreas, uma vez que entende os conhecimentos cada
vez mais imbricados aos educandos, seja no campo
técnico-cientifico, seja no âmbito da vida cotidiana do
aluno. Assim, o novo currículo do ensino médio com
preende três áreas de conhecimento, a saber: lin
guagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da
Natureza, Matemática e suas Tecnologias e Ciências
Humanas e suas Tecnologias. No âmbito dessa última
área, que se preocupa com a formação de uma cons
ciência cidadã por parte dos alunos, o estudo da te-

mática "orçamento e finanças públicas" está, de certa
forma, contemplado.

O próprio documento do MEC ressalta, textual
mente, que, na esfera das competências e habilida
des, o aluno do ensino médio dever ter domínio de co
nhecimentos em Sociologia, Antropologia, Política e
Economia. Como parte do conteúdo a ser estudado
em Economia, estão presentes questões relaciona
das à temática "orçamento e finanças públicas":

"Em Economia, caberia ampliar a
compreensão e a avaliação do funciona
mento de uma economia de mercado, re
ferlndo-se a fatores de produção, os
agentes econômicos, os aspectos institu
cionais, a formação dos preços e os dire
itos do consumidor. Estes apontam clara
mente os limites dessa economia de mer
eado, bem como o papel do governo
como agente regulador, mediante a provi
são de serviços públicos e seu financia
mento através de impostos e taxas, a
emissão de moeda e a correção de desi
gualdades. (...) Além dos conceitos estri
tamente econômicos, poderiam ser inclu
fdos alguns aspectos relativos à docu
mentação comercial, fiscal e financeira
importantes para a compensação do co
tidiano do mundo do trabalho e da ges
tão da vida pessoal..." (Ministério da Edu
cação - Secretaria de Educação Média e
Tecnológica. Parâmetros Curriculares Nacio
nais (Ensino Médio). Brasflia: MEC, 1999, p.
64.)

Como se vê, não se justifica a criação de uma
disciplina específica sobre o assunto. Entendemos,
como educadores engajados na problemática curri
cular, que a temática "orçamento e finanças públicas"
deva ser tratada de forma interdisciplinar e contextua
lizada, permeando as diferentes disciplinas do currí
culo já existentes.

Vale ressaltar, também que, no ensino superior,
muitos cursos de graduação, sobretudo os da área de
estudos sociais aplicados, onde se encontram os cur
sos de Economia, Administração, Ciências Contábe
is, Ciências Atuariais, Secretariado e Direito, o currí
culo mínimo contém disciplinas, onde "noções gerais
de orçamento e finanças públicas" estão devidamente
contemplados.

Face ao exposto, somos pela rejeição do PL nº
1.996, de 1999.
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Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado João Matos, Relator.

111 - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje rejeitou, unani
memente, o Projeto de Lei n·1.996/99, nos termos do
parecer do Relator, Deputado João Matos.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Pedro Wilson, Presidente; Gilmar Machado, Mansa
Serrano e Nelo Rodolfo, Vice-Presidentes; Agnelo
Queiroz, Átila Lira, Celcita Pinheiro, Éber Silva, Edu
ardo Seabra, Esther Grossí, Eurico Miranda, Flávio
Arns, João Matos, Jonival Lucas Júnior, Luis Barbosa,
Maria Elvira, Nice Lobão, Nilson Pinto, Osvaldo Biol
chi, Osvaldo Coelho, Renato Silva, Walfrido Mares
Guia e Zé Gomes da Rocha.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Pedro Wilson, Presidente

PROJETO DE LEI Ne2.023-A, DE 1999
(Do Sr. Jorge Tadeu Mudalen)

Acrescenta inciso ao art. 11 da Lei
ne 8.429, de 2 de junho de 1992, que "dis
põe sobre as sanções aplicáveis aos
agentes públicos nos casos de enrique
cimento ilícito no exercício de mandato,
cargo, emprego ou função na administra
ção pública direta, indireta ou fundacio
nal"; tendo parecer da Comissão de Tra
balho, de Administração e Serviço Públi
co, pela aprovação (relator: Deputado
Alexandre Santos).

{Às Comissões de Trabalho, de Administração e
Serviço Público; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, li)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
/I - Na Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

O Congresso Nacional decreta:
Art. Iº. Acrescente-se ao art. 11 da Lei nº 8.429,

de 2 de junho de 1992, o seguinte inciso:

"Art. 11 ..

"VIII. - desrespeitar a ordem dos cre
dores ou deixar de pagar a dívida com for
necedores em razão de contrato administra
tivo, imotivadamente ou de forma que carac
terize desvio de finalidade.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Justificação

O presente projeto tem por objetivo penalizar o
administrador que der causa, imotivadamente ou de
forma que caracterize o desvio de finalidade, ao não
pagamento de dívidas da Administração com forne
cedores de bens ou serviços ou que não respeitarem
a ordem dos credores, pois atitudes dessa natureza
atentam contra um dos mais importantes princípios
da Administração Pública, a saber: o principio da mo
ralidade.

A prerrogativa que a Administração tem de alte
rar unilateralmente os contratos administrativos não
pode servir de base para que maus administradores,
por motivos espúrios e reprováveis, deixem de aten
dero interesse maior da sociedade. A ordem de paga
mento dos credores da administração não pode ser
alterada sem um motivo legítimo e que não atenda ri- '
gorosamente ao interesse público.

A Lei nº8.429, de 2 de junho de 1992, foi um dos
maiores avanços na história do Brasil no sentido de
dar moralidade e mais crédito aos atos administrati
vos, razão pela qual, é importante que, ao longo do
tempo, ela seja revisada e atualizada, tornando-se
cada vez mais abrangente.

É em nome do princípio da moralidade que pedi
mos aos nossos pares o indispensável apoio para
conversão desta proposta em diploma legal.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999.
Deputado Jorge Tadeu Mudalen

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEG/SLATIVOS

CeDI

LEI N9 8.429, DE 2 DE JULHO DE 1992

Dispõe Sobre as sanções aplicáveis
aos Agentes Públicos nos casos de enri
quecimento ilícito no exercício de Manda
to, Cargo, Emprego ou Função na Admi
nistração Pública Direta, Indireta ou Fun
dacional e dá outras providências.

. .
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CAPITULO 11
DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Seção 111
Dos Atos de Improbidade Administrativa

que Atentam contra os Princípios da
Administração Pública

Art. 11 Constitui ato de improbidade administra
tiva que atenta contra os princípios da administração
pública qualquer ação ou omissão que viole os deve
res de honestidade, imparcialidade, legalidade, e leal
dade às instituições e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou re
gulamento ou diverso daquele previsto, na regra de
competência:

\I - retardar ou deixar de praticar. indevidamen
te, ato de ofício:

111 - revelar fato ou circunstância de que tem
ciência em razão das atribuições e que deva perma
necer em segredo:

IV - negar publicidade aos atos oficiais:
V - frustrar a licitude de concurso público:
VI- deixar de prestar contas quando esteja obri

gado a fazê-lo:
VII- revelar ou permitir que chegue ao conheci

mento de terceiro, antes da respectiva divulgação ofi
ciai, teor de medida politica ou econômica capaz de
afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI

CAPíTULO III
DAS PENAS

Art. 12 Independentemente das sanções pena
is, civis e administrativas, previstas na legislação es
pecífica, está o responsável pelo ato de improbidade
sujeito ás seguintes cominações:

1-na hipótese do art. 9, perda dos bens ou valo
res acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarci
mento integral do dano, quando houver, perda da fun
ção pública, suspensão dos direitos políticos de oito a
dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes
o valor do acréscimo patrimonial e proibição de con
tratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditfcios, direta ou indireta
mente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica
da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 2.023/99

Nos termos do art. 119, caput, I e §
12, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a
abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresen
tação de emendas, a partir de 28-3-2000,
por cinco sessões. Esgotado o prazo, não
foram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 5 de abril de 2000. - Anamé
lia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária

1- RELATÓRIO

O Projeto de Lei nº2.023, de 1999, do nobre De
putado Jorge Tadeu Mudalen, acrescenta um inciso
ao art. 11 da Lei nº8.429, de 2 de junho de 1992, para
tipificar como ato de improbidade administrativa, que
atenta contra os princípios da administração pública,
o desrespeito à ordem dos credores ou o não paga
mento, sem a devida justificação ou de forma que ca
racterize desvio de finalidade, de dívidas com forne
cedores em razão de contrato administrativo.

Esgotado o prazo regimental, não foram ofereci
das emendas ao projeto.

É o relatório.

11- VOTO DO RELATOR

A proposição em apreciação representa mais
um avanço do Direito Administrativo Pátrio em busca
da completa lisura dos atos administrativos.

A sociedade brasileira sempre clamou por uma
administração pública que valorizasse, não somente
a eficiência, mas também a moralidade de seus atos,
razão pela qual o legislador originário, atendendo a
esse anseio, insculpiu no caput do art. 37 da Constitu
ição Federal os princípios da moralidade e da impes
soalidade, onde, ao nosso ver, reside a base para for
mação de uma sociedade justa.

O compromisso assumido pelo Estado com o
particular por meio dos contratos administrativo deve
ser rigorosamente cumprido para que a administra
ção pública não caia em descrédito.

É sabido que muitas empresas, ao oferecerem
seus produtos e serviços à administração pública,
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elevam seus preços para compensar o risco do atraso
de pagamento ou mesmo do não pagamento.

Finalmente, a propositura inibe a ação ou omis
são de maus administradores, que, por interesse pes
soal, privilegiam determinados contratantes em detri
mento de outros que não lhes sejam afetos.

Em face do exposto, votamos pela aprovação do
Projeto de Lei nº 2.023, de 1999.

Sala da Comissão, em 19 de abril de 2000. - De
putado Alexandre Santos, Relator

PARECER DA COMISSÃO

A Comis;;ão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
APROVOU, unanimemente, o Projeto de Lei nº 2
2.023/99, nos termos do parecer do Relator, Deputa
do Alexandre Santos.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
Jovair Arantes, Presidente; Nilton Capixaba e

Medeiros, Vice- Presidentes; AvenzoarArruda, Babá,
Eduardo Campos, Fátima Pelaes, Jair Meneguelli,
José Carlos Vieira, José Múcio Monteiro, Laíre Rosa
do, Luciano Castro, Marcus Vicente, Paulo Paim, Pau
lo Rocha, Pedro Celso, Pedro Corrêa, Ricardo Barros,
Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin e Vivaldo Barbo
sa, titulares; Almerinda de Carvalho, Edinho Bez, Ge
ovan Freitas, Hugo Biehl, João lota, José Militão e Jú
lio Delgado, suplentes.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Jovair Arantes, Presidente.

PROJETO DE LEI N!!2.061-A, DE 1999
(Do Sr. Silas Brasileiro)

Torna obrigatória a implantação de
instalações de distribuição de gás com
bustível em edifícios de uso público; tendo
parecer da Comissão de Desenvolvimento
Urbano e Interior, pela aprovação deste e
da emenda apresentada na Comissão,
contra o voto do Deputado Costa Ferreira
(Relator: Deputado Rubens Furlan)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
11 - Na Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior:
- emenda apresentada na Comissão
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

O Congresso Nacional decreta:
Art. I!! Esta lei torna obrigatória a implantação de

instalações de distribuição de gás combustrvel em
edifícios destinados a habitação coletiva e em centros
comerciais onde seja utilizado gás combustivel para
quaisquer fins. .

Art. 29 É obrigatória a implantação de instala
ções internas de distribuição de gás combustrvel em
todos os edifícios destinados a habitação coletiva e
em centros comerciais cuja construção for iniciada
após o inicio de vigência desta lei.

Art 32 As instalações internas de distribuição de
gás combustível, para efeito desta lei, compreendem:

1-acentral de gás, situada em áreas externa do
ediflcio, onde estão localizados os reservatórios de
gás e o ponto de reabastecimento:

" - os ramais, tubulações, válvulas e medidores
externos e internos de distribuição de gás:

111 - os pontos de utilização de gás.
Parágrafo único. Nos locais onde existe rede pú

blica de distribuição de gás, a central de gás de que
trata o inciso I constituir-se-á dos dispositivos de en
trada e de medição de gás.

Art. 49 A central de gás deve localizar-se fora da
parte utilizável ou transitável do prédio e atender às
condições:

I - permitir fácil acesso do vefculo de entrega de
gás:

11 - permitir seu isolamento quanto ao trânsito
de pessoas ou veículos em casos de entrega ou re
carga de gás e em situações de emergência;

111 - permitir fácil e rápido acesso para opera
ção ou manutenção emergencial;

IV - ser suficientemente ventilada para evitar o
acúmulo de gás misturado com ar em casos de vaza
mentos:

V - ser dotada de instalações elétricas, inclusi
ve iluminação, a prova de curtos circuitos e de produ
ção de faíscas.

Art. 5º Os projetos e a execução de instalações
prediais de gás combustível em edificios devem ser
elaborados e acompanhados por profissional legal
mente habilitado junto ao respectivo Conselho Regio
nal de Engenharia Arquitetura e Agronomia.

Art. 6º A concessão de canas de habite-se para
edifícios de habitação coletiva e centros comerciais é
condicionada ao atendimento do que dispõe a pre
sente lei.

Art. 6º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
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Justificação

A ampla utilização de gás combustível em editr
cios destinados a habitação coletiva e em centros co
merciais - os "shopping centers" - tem sido motivo
de crescente preocupação para com a segurança das
pessoas que fazem uso ou vivem nesses prédios.

Em muitos casos, o gás é adquirido em botijões
de 13 kg, e alojado ao lado dos fogões, sem nenhuma
preocupação com a segurança. tanto do usuário
quanto das pessoas que vivem em sua vizinhança.

O manejo inadequado de botijões de gás com
bustível pode trazer uma série de riscos. Danos nas
válvulas de segurança, nas ligações com os fogões e
vazamentos em tubulações são alguns dos proble
mas que ocorrem com alguma freqüência e que po
dem causar desde explosões e incêndios até a intoxi
cação de pessoas. quando confinadas em recinto
com ar saturado de gás.

Nos prédios destinados a habitação coletiva e
centros comerciais, o problema é mais grave. dada a
concentração de pessoas e. em muitos casos, a falta
de condições para descarga e guarda dos vasilhames

. de gás. É freqüente vermos, nas entradas de ediffcl
os, caminhões descarregando botijões de gás sem o
menor cuidado quanto à segurança das pessoas que
ali vivem ou transitam.

Nos casos em que há centrais de gás, os proble
mas principais decorrem da falta de espaço e de ven
tilação e da localização inadequada dos pontos de re
abastecimento, não havendo, muitas vezes, condi
ções de estacionamento seguro dos caminhões
transportadores de gás.

Analisando cuidadosamente a questão. vemos
a necessidade de que haja. nos edifícios em que se
emprega gás combustível, instalações adequadas
para que o gás não seja mais armazenado nos domi
cílios, para que as centrais de gás sejam adequada
mente localizadas e para que as instalações de gás
sejam projetadas e tenham sua implantação acompa
nhadas por profissionais legalmente habilitados. Re
conhecendo a. propomos que. doravante, tais cuida
dos sejam tomados em relação a novas edificações.

Nossa iniciativa tem como objetivos justamente
sanar essas deficiências em edifícios novos, já que
haveria enorme dificuldade técnica e custos elevados
na adaptação de prédios já construídos. Pelo seu sig
nificado em termos de segurança do cidadão, conta
mos com o apoio dos ilustres colegas Parlamentares
para aperfeiçoá-Ia e vê-Ia aprovada.

Sala das Sessões, em 17 de novembro de 1999.
- Deputado SUas Brasileiro

EMENDA NB

PROJETO DE LEI N2 2.061, DE 1999

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

AUTOR: RICARDO FERRAÇO
PARTIDO: PSDB
UF:ES
PÁGINA: 1/1

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se Parágrafo único ao Art. 42do projeto,
com a'seguinte redação:

"Art. 42 .

I .
Parágrafo único. Nos edifícios residen

ciais que, em razão da proximidade entre
eles, impossibilitando atender o disposto
nos incisos acima, os condomínios destes
ediffcios poderão providenciar as inst,ala
ções de forma conjunta."

Justificação

Em muitas localidades, não há espaço suficien
te para proceder a instalação de centrais de gás, de
forma a permitir o acesso fácil do veículo de entrega
de gás; o isolamento quanto ao trânsito de pessoas
ou veículos em casos de entrega ou recarga de gás e
em situações de emergência, e te localização sufici
entemente ventilada para evitar o acúmulo de gás
misturado com o ar em casos de vazamentos.

Permitir que os condomínios construam estas
centrais de distribuição de gás ao prédios residencia
is de forma conjunta, pode, além de diminuir os custos
da obra, evitar que a Lei não possa ser cumprida em
virtude de indisponibilidade de espaço para o atendi
mento do disposto no referido diploma legal.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INtERIOR

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nl! 2.061/99

Nos termos do art. 119, inciso I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente de
terminou a abertura - de divulgação na Ordem do Dia



Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 18 25559

das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 11-4-2000, porcinco sessões. Fin
do o prazo, foi apresentada uma emenda ao projeto.

Sala da Comissão, 24 de abril 2000. - Jorge
Henrique Cartaxo, Secreterário

1- RELATÓRIO

O Projeto de Lei nQ2.061 , de 1999, de autoria do
Deputado Silas Brasileiro, propõe que seja obrigató
ria a implantação de instalações internas de distribui
ção de gás combustível em todos os edifícios destina
dos a habitação coletiva e em centros comerciais.

O projeto define instalações internas como com
postas de central de gás, situada em área externa do
edifício, dos ramais, tubulações, válvulas e medidores
externos e internos, do ponto de reabastecimento e
dos pontos de utilização de gás.

Além de fixar critérios técnico mínimos para a
central de gás, estabelece que os projetos e a execu
ção das instalações de gás devem ser elaborados e
acompanhados por profissional legalmente habilitado
perante o respectivo Conselho Regional de Engenha
ria, Arquitetura e Agronomia (CREA) e que nenhum
edifício de habitação coletiva ou centro comercial po
derá obter "carta de habite-se" sem o atendimento
das exigências nele contidas.

Aberto o prazo regimental, foi apresentada uma
emenda ao projeto, pelo Deputado Ricardo Ferraço,
pela qual grupos de edifrcios vizinhos poderão ter
centrais conjuntas de distribuição de gás.

Cabe a esta Comissão pronunciar-se sobre o
mérito do projeto, nos termos do inciso XV, do art. 32
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

11 - Voto do Relator

O gás butano, ou "gás de cozinha", é o combus
tível mais utilizado nos serviços domésticos, restau
rantes, lanchonetes e outros usos similares no Brasil.
Como salienta o ilustre Autor na justificativa que
acompanha o projeto, a reserva desse combustfvel
no interior dos domicílios tem gerado crescente preo
cupação para com a segurança das pessoas que utili
zam ou vivem em prédios de uso público ou coletivo.

Na maioria dos casos, principalmente para o
uso doméstico, o gás é adquirido em botijões de 13
kg, e alojado ao lado dos fogões, muitas vezes sem a
mínima preocupação com a segurança, tanto do
usuário quanto das pessoas que vivem em sua vizi
nhança. As instalações que conduzem o gás para os
queimadores quase nunca são inspecionadas São
freqüentes os casos de vazamentos, os quais podem

produzir desde incêndios ou explosões até a intoxica
ção e morte de pessoas que se encontrem em locais
confinados e com o ar saturado pelo gás.

As manobras para descarga e depósito dos boti
jões de gás constituem outro problema. Muitas vezes,
caminhões sem condições técnicas adequadas des
carregam botijões em áreas públicas, colocando em
risco a segurança de moradores e transeuntes.

O projeto contribui para sanar esses inconveni
entes, ao estabelecer a obrigatoriedade de centrais
de gás em edifícios de uso público ou coletivo, com as
respectivas exigências técnicas mínimas.

A emenda do Deputado do Ricardo Ferraço,
por outro lado, aperfeiçoa o projeto, ao permitir que
conjuntos de edifícios próximos possam ter centrais
comuns de gás combustível.

Ante o exposto, encaminhamos nosso voto pela
aprovação. quanto ao mérito, do Projeto de Lei nº
2.121, de 1999. Votamos também pela aprovação,
quanto ao mérito, da emenda proposta pelo Deputa
do Ricardo Ferraço.

Sala da Comissão, de 2000. - Deputado Ru
bens Furlan, Relator.

A Comissão de Desenvolvimento Urbano e Inte
rior, em reunião ordinária realizada hoje, APROVOU o
Projeto de Lei nº2.061/99 ea emenda, apresentada na
Comissão, nos termos do parecer do relator Deputado
Rubens FurJan, contra o voto do Deputado Costa Fer
reira Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Adolfo Marinho, Costa Ferreira, Dino Fernandes, Fran
cisco Garcia, Gustavo Fruet, tara Bernardi, Inácio Arru
da, João Castelo, João Leão, João Mendes, Jorge Ta
deu Mudalen, José (ndio, Márcio Matos, Maria do Car
mo Lara, Mauro Fecury, Norberto Teixeira, Rubens
Furlan, Sérgio Novais, Wilson Santos, Zaire Rezende.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado José índio, Presidente

PROJETO DE LEI N!l2.093-A, DE 1999
(Do Sr. Sérgio Barros)

Denomina "Aeroporto internacional
Edmundo Pinto" o novo aeroporto da ci
dade de Rio Branco, Acre; tendo parecer
da Comissão de Viação e Transportes,
pela aprovação, com emendas (relator:
Deputado Sérgio Reis).

(Ás Comissões de Viação e Transpor
tes; de educação, Cultura e Desporto; e de
Constituiço e Justiça e de Redação (Art. 54)
- Art. 24, 11)
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SUMÁRIO

1- Projeto Inicial
/I - Na Comissão de Viação e Transportes:
_ parecer do relator
_ termo de recebimento de emendas
_ emenda oferecida pelo relator
_ parecer reformulado
_ parecer da Comissão
_ emendas adotadas pela Comissão

O Congresso Nacional resolve:
Art. 12 O novo aeroporto internacional da cidade

de Rio Branco. capital do Estado do Acre, projetado
pelo Ministério da Aeronáutica, construído sob a res
ponsabilidade da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura
Aeroportuária - INFRAERO, localizado ás margens
da BR-3 64. vizinho ao Município de Bujari, passa a
ser denominado "Aeroporto Internacional Edmundo
Pinto".

Art.2!! Da placa inaugural, a ser colocada no sa
guão do terminal constarão, além das habituais refe
rências às autoridades e empresas responsáveis por
sua construção. os seguintes dizeres: "A Edmundo
Pinto, ex-vereador, ex-deputado e ex-governador do
Estado do Acre, a homenagem e a saudade do povo
do Acre e de todo o Brasil pelo profícuo trabalho de
senvolvido em prol da emancipação social e política
da terra acreana".

Art. 3!! Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação. revogadas as disposições em contrário.

Justificação

Este projeto de lei pretende resgatar a memária
do ex-governador Edmundo Pinto, barbaramente as
sassinado, em São Paulo, em 17 de maio de 1992.
quando exercia o segundo ano de seu mandato como
Governador do Acre. A promissora carreira política do
governador acreano foi ceifada prematuramente por
esta tragédia, que comoveu todo o País e marcou pro
fundamente a memória político-administrativa da po
pulação acreana.

Edmundo Pinto de Almeida Neto, bacharel em
Direito pela Universidade Federal do Acre, foi o déci
mo-primeiro governador do Estado do Acre. eleito em
1990, no segundo turno das eleições. Acreano de Rio
Branco. nasceu em 21 de junho de 1954.

Elegeu-se vereador em 1982, deputado estadu
al em 1986 e governador em 1990. Orador brilhante,
com profunda vocação pública, pautou-se sempre, no
exercício destes mandatos, por uma atuação vibrante

e fiscalizadora das ações dos governos municipais e
estaduais, ocupando, na Assembléia Legislativa, a Li
derança do PDS, partido onde desenvolveu toda sua
atividade política, e do qual foi seu presidente regio
nal.

Quando chegou ao ápice de sua carreira políti
ca, desenvolvendo o mandato de governador, foi as
sassinado dentro do Hotel DeUa Volpe, em São Paulo,
num crime que guarda aspectos não suficientemente
esclarecidos. Tinha à época apenas 38 anos de ida
de.

O processo de desapropriação da área onde se
situa o novo aeroporto de Rio Branco se consumou
no mandato de Edmundo Pinto como governador. Foi
no seu governo que o Estado assumiu, perante o anti
go Ministério da Aeronáutica e a Infraero, a responsa
bilidade por essa desapropriação.

Nada mais justo, portanto, que homenageá-lo
dando ao novo Aeroporto Internacional da capital
acreana o seu nome, numa manifestação de respeito,
saudade e gratidão a um governador que foi um dos
mais jovens e promissores políticos das novas gera
ções.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999 
Deputado Sérgio Barros.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 2.093/99

Nos termos do art. 119, caput, I, do
Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, o Sr. Presidente determinou a
abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresen
tação de emendas, a partir de 17104/00,
por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 26 de abril de 2000. - Ruy
Ornar Prudêncio da Silva Secretário.

I - Relatório

O presente projeto de lei determina que o novo
aeroporto internacional da cidade de Rio Branco, ca
pital do Estado do Acre, passa a ser denominado "Ae
roporto Internacional Edmundo Pinto".

Estabelece, outrossim, que na placa inaugural a
ser colocada no saguão do aeroporto constarão as
seguintes referências e homenagem: "A Edmundo
Pinto, ex-vereador, ex-deputado e ex-governador do
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;

Estado do Acre, a homenagem e a saudade do povo
do Acre e de todo o Brasil pelo profícuo trabalho de
senvolvido em prol da emancipação social e política
da terra acreana."

Cabe a esta Comissão de viação e Transportes
emitir parecer quanto ao mérito desta proposição.

11 - Voto do Relator

São muitos os casos em que se tem homenage
ado no País homens ilustres e reconhecidos pelo seu
espírito público. Muito ocorre denominar-se obras pú
~licas de vulto com os nomes desses homens, de for
ma a manter viva a sua lembrança, os seus feitos, o
seu exemplo. Aeroportos, pontes, viadutos, rodovias,
todos têm sido um meio para render-se homenagem
a essas personalidades.

A proposta em pauta não foge à regra e é uma
maneira direta do povo acreano expressar o seu reco
nhecimento ao profícuo trabalho desenvolvido pelo
falecido governador Edmundo Pinto de Almeida Neto
em prol da emancipação social e política do Estado
do Acre.

Esse jovem político, assassinado misteriosa
mente aos 38 anos de idade, quando já exercia o
seu segundo mandato como governador do Estado
do Acre, após exercícios nos poderes legislativos
municipal e estadual, era reconhecido por sua pro
funda vocação pública, e por sua atuação vibrante.
Sua promissora carreira política, ceifada abrupta
mente, marcou profundamente a memória da popu
lação acreana e a história política e administrativa
do Estado.

Nada mais justo, pois, do que homenageá-lo
dando o seu nome ao novo aeroporto internacional na
capital do Acre. Essa homenagem constituindo-se
numa manifestação de gratidão, saudade e respeito
do povo do Acre a um de seus mais destacados con
terrâneos.

Ocorre que, pela legislação vigente com relação
à denominação de aeroportos deve ser mantido o
nome da cidade a que serve o aeroporto específico.
Assim, o nome do aeroporto de Rio Branco deverá
ser: "Aeroporto Internacional de Rio Branco - Edmun
do Pinto".

Pelo exposto, somos pela aprovação do PL n2

2.093, de 1999, com a emenda que apresentamos. E
o voto.

Sala da Comissão, 9 de maio de 2000. - Depu
tado Sérgio Reis, Relator

EMENDA

Na ementa e no art. 1!! do projeto, onde houver
"Aeroporto Internacional Edmundo Pinto" substi
tua-se por "Aeroporto Internacional de Rio Branco 
Edmundo Pinto"

Sala da Comissão, 9 de fevereiro de 2000. - De
putado Sérgio Reis, Relator

PARECER REFORMULADO

Através de nosso parecer, exarado em 9 do cor
rente, manifestamos opinião favorável ao Projeto de
Lei n!! 2.093/99, que intenta dar o nome do
ex-Governador do Estado do Ac,'e ao aeroporto da
capital local.

Durante a discussão da matéria, em reunião re
alizada por este Órgão Técnico, em 17-5-00, o emi
nente Deputado Neuton Lima sugeriu fosse acres
centada à nomenclatura do aeroporto de Rio Branco
a expressão "Governador", antecedendo o nome do
homenageado.

Já sendo essa a praxe adotada na Comissão
em projetos semelhantes, adoto a emenda sugerida,
com o seguinte teor:

Inclua-se na ementa e no art. 12 do
projeto, antes da palavra "Edmundo" a
expressão "Governador".

Assim, com a emenda anteriormente adotada,
concluímos nosso voto pela aprovação do projeto,
com duas emendas.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Sérgio Reis, Relator

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemen
te, com emendas, o Projeto de Lei n!! 2.093/99, nos
termos do parecer reformulado do relator, Deputado
Sérgio Reis.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Barbosa Neto - Presidente, Chiquinho Feitosa,

João Ribeiro e Pedro Fernandes - Vice-Presidentes,
Aloízio Santos, Chico da Princesa, Dumo Pisaneschi,
Feu Rosa, Mário Negromonte, Pedro Chaves, Rober
to Rocha, Romeu Queiroz, Sérgio Barros, Sérgio
Reis, Alberto Mourão, Domiciano Cabral, Eunício Oli
veira, João Henrique, Eliseu Resende, IIdefonço Cor
deiro, Neuton Lima, Oscar Andrade, Carlos Santana,
Damião Feliciano, João Cóser, Marcos Afonso, Teima
de Souza, Almir Sá, Philemon Rodrigues, Raimundo

. Santos, Eujácio Simões, Edinho Araújo, Alceste
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Almeida, Carlos Dunga, Francistônio Pinto, Márcio
Matos, João lota e Olímpio Pires.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Barbosa Neto, Presidente

EMENDA N2 1 ADOTADA PELA COMISSÃO

Na ementa e no art. 12 do projeto,
onde houver "Aeroporto Internacional
Edmundo Pinto" substitua-se por "Aero
porto Internacional de Rio Branco 
Edmundo Pinto".

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Barbosa Neto, Presidente

EMENDA N22 ADOTADA PELA COMISSÃO

Inclua-se na ementa e no art. 1l! do
projeto, antes da palavra "Edmundo" a
expressão "Governador"•

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Barbosa Neto, Presidente.

PROJETO DE LEI N2 2.121-A, DE 1999
(Do Sr. Raimundo Gomes de Matos)

Acrescenta parágrafo único ao art. 52
da Lei n9 7.827, de 27 de setembro de 1989;
tendo parecer da Comissão de Desenvolvi
mento Urbano e Interior pela aprovação
(relator: Deputado Costa Ferreira).

(Ás Comissões de Desenvolvimento
Urbano e Interior; de Finaças e Tributa
çãQ(Mérito); e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24,11)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
" - Na Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior:

termo de recebimento de emendas
_ ~arecer do Relator
_ parecer da Comissão

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O art. 5º da Lei nº 7.827, de 27 de setem

bro de ri 989, passa a viger acrescido de parágrafo
único:

uAr1.5º ..
Parágrafo único. Para a definição da

área entendida como semi-árida, na faixa de
transição ri""" regiões naturais nordestinas,

a SUDENE utilizará parâmetros. de decisão
alternativos ao índice pluviométrico igualou
inferior a eOQl.{oitocentos) milímetros de pre
cipitação média anual: fatores climáticos, hí
dricos, edáficos e socioeconômico que ca
racterizam o ecossistema sujeito às condi
ções típicas de semi-aridez extrema e a
área considerada como semi-árida será deli
mitada tendo como unidade de referência os
distritos municipais".

Art. 2!! Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 32 Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

Considerando a extrema vulnerabilidade da
economia do sertão nordestino frente às variações
climáticas e tendo em conta a concentração de pobre
za rural nesta região natural, o constituinte de 1988
estabeleceu uma prioridade na aplicação dos recur
sos financeiros do FNE à região semi-árida:

"Art. 159. A União entregará:

c) três por cento, para aplicação em programas
de financiamento ao setor produtivo das regiões Nor
te, Nordeste e Centro-Oeste através de suas institui
ções financeiras de caráter regional, de acordo com
os planos regionais de desenvolvimento, ficando as
segurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos
recursos destinados à Região, na forma que a lei es
tabelecer;"

A Lei n9 7.827, de 1989, estabeleceu os parâ
metros para a instituição e o funcionamento dos fun
dos constitucionais de desenvolvimento entre os qua
is está o Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste - FNE.

No art. 5º, que define as áreas de atuação dos
três fundos (FNO, FCO, e FNE), foi caracterizada a
região semi-árida e fixado o parâmetro para sua deli
mitação.

"Art. 59 Para efeito de aplicação dos recursos
entende-se por:

IV - Semi-árido, a região inserida na área de
atuação da Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste - SUDENE, com precipitações pluviométri
cas média anual igualou inferior a 800 mm (oitocen
tos milímetros), definida em portaria daquela Autar
quia".
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Para os municípios situados integralmente na
região semi-árida, não tem havido problema na ope
racionalização desta norma, pois a série de dados
meteorológicos utilizados para o cálculo da média
anual da precipitação pluviométrica se refere à sede
municipal, situada dentro da mesma região natural
onde se situam todos os demais rincões do município.

O problema existe para os município situados
na faixa de transição entre o sertão e outras regiões
mais chuvosas. Nesta situação, em praticamente to
dos os municípios, a sede municipal se situa na re- .
gião natural mais chuvosa e os dados de precipitação
caracterizam ,odo o território municipal como sendo
chuvoso. No entanto, uma parte do município se inse
re no sertão nordestino, com chuvas anuais inferiores
a 800 mm, e sua realidade não é corretamente carac
terizada quanto ao clima pela utilização de daaos re
lativos à sede municipal situada em região mais chu
vosa.

O exemplo ilustrativo dos municípios de Ma
manguape, na Paraíba, e de Maranguape, no Ceará,
ajuda a compreender essa situação anômala na apli
cação das normas vigentes quanto à delimitação da
região semi-árida. Enquanto na sede de Mamangua
pe, situada próxima ao Litoral, chove em média mais
de 1200 mm, no extremo oeste do município chove
entre 400 a 500 mm em média, pois se trata de uma
área limítrofe à região natural do Curimataú, uma
área típica do semi-árido nordestino. Do mesmo
modo, a cidade de Maranguape se situa no pé da ser
ra do mesmo nome e tem uma média anual de chuvas
superior a 1.100 mm, no entanto, quase todos os
seus distritos, principalmente aqueles situados no ex
tremo sul, têm as características da região natural dos
Sertões de Canindé, área representativa do se
mi-árido nordestino.

Aplicando-se às normas vigentes, essas por
ções semi-áridas dos municípios situados em zona
de transição ficam alijadas das condições favorecidas
do FNE, que foram estabelecidas exatamente em fun
ção da vulnerabilidade e do risco das atividades pro
dutivas em relação ao clima e da concentração de po
breza rural.

Caso houvesse a disponibilidade de longas séri
es de dados de pluviometria para esses distritos, não
haveria problema para a Sudene aplicar o critério de
800mm como elemento de comprovação de sua in
serção na região semi-árida. O problema consiste no
fato das informações estatísticas de clima serem dis
poníveis apenas para as sedes municipais, situadas
em região natural mais chuvosa, não sendo, portanto,

informações representativas da realidade geográfica
e econômica dos distritos situados ao semi-árido.

A presente iniciativa legislativa visa superar
esse problema, substituindo o parâmetro de 800 mm
por outros parâmetros, a serem estabelecidos pela
Sudene, que também caracterizam a região natural
semi-árida do Nordeste. As características de solos,
flora, atividades agrícolas, taxa de frustração de sa
fras, disponibilidade de água, irregularidade das chu
vas, etc. são fatores tão aptos quanto o parâmetro de
800 mm para delimitar o espaço de semi-árido. Ou
seja, a vontade da constituinte de 1988 seguirá sendo
plenamente respeitada e a Sudene poderá aplicar ou
tros parâmetros igualmente válidos para a correta de
limitação da região semi-árida. Com esses novos fa
tores, a Sudene poderá fazer uma "sintonia fina" na
identificação do semi-árido na zona de transição de
regiões naturais, tomando como unidade de referên
cia o distrito e não o território municipal.

Com estes esclarecimentos, solicitamos aos
nossos pares a aprovação destas propostas, que
uma vez posta em prática, irá levar esperança e estí
mulo aos nordestinos de algumas paragens situadas
no semi-árido, mas atualmente alijados do acesso
aos incentivos dos programas de crédito do FNE.

Estes incentivos, disponíveis nos municípios de
sua vizinhança, lhes são negados em decorrência de
sua sede municipal se situar em uma mi
cro-localização mais chuvosa que 800mm. Trata-se,
assim de um tratamento assimétrico para produtores
e empresas situadas no mesmo contexto de semi-ari
dez, que será corrigido se aprovada a presente pro
posta legislativa.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEG/SLATIVOS

CeDI"

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil
1988

TíTULO VI
DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO

CAPíTULO I
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL
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Seção VI
Da Repartição das Receitas Tributárias

Art. 159. A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos so

bre renda e proventos de qualquer natureza e sobre
produtos industrializados, quarenta e sete por cento
na seguinte forma:

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento
ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal;

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento
ao Fundo de Participação dos Municfpios;

c) três por cento, para aplicação em programas
de financiamento ao setor produtivo das Regiões Nor
te, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas institui
ções financeiras de caráter regional, de acordo com
os planos regionais de desenvolvimento, ficando as
segurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos
recursos destinados à Região, na forma que a lei es
tabelecer;

11-do produto da arrecadação do imposto sobre
produtos industrializados, dez por cento aos Estados
e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das
respectivas exportações de produtos industrializa
dos.

§ 1º Para efeito de cálculo da entrega a ser efe
tuada de acordo com o previsto no inciso I, exclu
ir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda
e proventos de qualquer natureza pertencente aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos ter
mos do disposto nos art. 157, I, e 158, L

§ 2º A nenhuma unidade federada poderá ser
destinada parcela superior a vinte por cento do mon
tante a que se refere o inciso 1/, devendo o eventual
excedente ser distribuído entre os demais participan
tes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha
nele estabelecido.

§ 3ll Os Estados entregarão aos respectivos Mu
nicípios vinte e cinco por cento dos recursos que re
ceberem nos termos do inciso 1/, observados os crité
rios estabelecidos no art. 158, parágrafo único, I e 1/.

LEI N2 7.827, DE 27 DE SETEMBRO DE 1989.

Regulamenta o art. 159, I, C, da
Constituição Federal, Institui o Fundo
Constitucional de Financiamento do NorN

te - FNO, o Fundo Constitucional de FiN

nanciamento do Nordeste - FNE e o FunN

do Constitucional de Financiamento do
Centr~Oeste - FCO E dá outras provN

dências.

11 - Dos Beneficiários

Art.5º Para efeito de aplicação dos recursos, en
tende-se por:

1- Norte, a região compreendida peJos Estados
do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Roraima, Rondô
nia e Tocantins;

1/- Nordeste, a região abrangida pelos Estados
do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pa
raíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, além
das partes dos Estados de Minas Gerais e Espírito
Santo incluídas na área de atuação da SUDENE;

* Inciso 11 com redação dada pela Lei nº 9.808,
de 20-7-1999.

11I - Centro-Oeste, a região de abrangência dos
Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás
e Distrito Federal;

IV - semi-árido. a região inserida na área de atu
ação da Superintendência de Desenvolvimento do
Nordeste - SUDENE, com precipitação pluviométrica
média anual igualou inferior a 800mm (oitocentos mi
Ifmetros), definida em portaria daquela Autarquia.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!!2.121/99

Nos termos do art. 119, inciso I, do
Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, o Sr. Presidente determinou a
abertura N e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresenN

tação de emendas, a partir de 11-4N 2000,
por cinco sessões. Findo o prazo, não fON

ram apresentadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 24 de abril 2000. - Jorge
Henrique Cartaxo, Secretário.
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I - Relatório

O Projeto de Lei n!! 2.121, de 1999, de autoria do
Deputado Raimundo Gomes de Matos, propõe acres
centar parágrafo único ao art. 5º da Lei n!! 7.827, de 27 de
setembrode 1989, ampliando a definição de"semi-árido"
para efeito de aplicação dos recursos do Fundo Constitu
cional de Desenvolvimento do Nordeste.

A Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, re
gulamenta o art. 159, inciso I, alínea c da Constituição
Federal, o qual estabelece que, do produto da arreca
dação dos impostos sobre renda e proventos de qual
quer natureza e sobre produtos industrializados, três
por cento será aplicado em programas de financia
mento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordes
te eCentro-Oeste, por intermédio de suas instituições
financeiras de caráter regional, de acordo com os res
pectivos planos regionais de desenvolvimento, fican
do assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade
dos recursos destinados aquela Região.

A citada lei estabeleceu os critérios para distri
buição dos recursos, criando os Fundos Constitucio
nais de Desenvolvimento do Norte (FNO), do Nordes
te (FNE) e do Centro-Oeste (ECO). Para todos os efe
itos, adota-se a definição técnica de semi-árido, que é
o índice pluviométrico médio anual menor ou igual a
800mm.

O projeto propõe ampliar ocritério para que uma
área seja considerada de clima "semi-árido", para efe
ito de rateio dos recursos do FNE. Além do critério
técnico (índice pluviométrico), poderão serconsidera
dos outros fatores climáticos, hídricos, edáficos e só
cioeconômicos. Além dis~o, propõe que a delimitação
das áreas consideradas como semi-áridas terá como

- unidade de referência os distritos municipais e não o
território total de cada município.

Aberto o prazo regimental, não foram apresen
tadas emendas ao projeto.

11 - Voto do Relator

A característica climática nem sempre está dire
tamente correlacionada com a pobreza e a carência
de recursos no Nordeste. Existem municípios, situa
dos nas faixas de transição climática entre o que tec
nicamente se considera semi-árido e úmido, que
apresentam indicadores de pobreza tão relevantes
quanto os das áreas mais secas de nossa Região.

Muitos municípios têm sua sede em área de cli
ma úmido e grande parte do território no semi-árido, o
que mantém as atividades agropecuárias neles prati
cadas tão vulneráveis aos fenômenos das secas

quanto nos municípios integralmente situados no se
mi-árido.

Há que considerar, também, que os efeitos das
secas se estendem para além das áreas diretamente
afetadas. Municípios situados em áreas úmidas vizi
nhas ao semi-árido sofrem a pressão da migração
provocada pelas secas e têm suas economias afeta
das pela perda da produção agrícola e pecuária regi
onal. Essas perdas afetam ocomércio e os setores de
serviços, criando instabilidade social e estagnando as
possibilidades de desenvolvimento.

Os efeitos das secas, portanto, fazem-se sentir
no nível regional e não apenas local. Daí a pertinência
da proposição do nobre Deputado Raimundo Gomes
de Matos de ampliar, para efeito de prioridade na apli
cação dos recursos do FNE, os critérios de inclusão
de áreas na região do Semi-árido.

Ante o exposto, encaminhamos nosso voto pela
aprovação, quanto ao mérito, do Projeto de Lei n!!
2.121 , de 1999.

Sala da Comissão, de de 2000. - Deputado
Costa Ferreira, Relator.

111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Desenvolvimento Urbano e Inte

rior, em reunião ordinária realizada hoje, Aprovou,
unanimemente, o Projeto de Lei nº 2.121/99, nos ter
mos do parecer do relator, Deputado Costa Ferreira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Adolfo Marinho, Costa Ferreira, Dino Fernandes, Francis
co Garcia, Gustavo Fruet, Iara Bernardi, Inácio Arruda,
João Castelo, João Leão, João Mendes, Jorge Tadeu
Mudalen, José rndio, Márcio Matos, Maria do Carmo
Lara, Mauro Fecury, Norberto Teixeira, Rubens Furlan,
Sérgio Novais, Wilson Santos, Zaire Rezende.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado José índio, Presidente.

PROJETO DE LEI N!! 2.122-A, DE 1999
(Do Senado Federal)

PLS Nº 418/99

Altera a Lei n!! 5.917, de 10 de setem
bro de 1973, que aprova o Plano Nacional
de Viação, de modo a incluir na Relação
Descritiva dos Portos Marítimos, Fluviais e
Lacustres, o Porto de Regência, no Estado
do Espírito santo; tendo parecer da Comis
são de Viação e Transportes, pela aprova
ção (Relator: Dep. João Cóser).

(Às Comissões de Viação e Transpor
tes; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (Art. 54 - Art. 24, 11).
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................. . .
"54-A Reaêncla ES. L1nhares'

SUMÁRIO

LEI N1I 5.917, DE 10 DE SETEMBRO DE 1973
Aprova o Plano Nacional de Viação,

e dá Outras Providências.
Art. 12 FICa aprovado o Plano Nacional de Viação

(PNV) de quetrata oart. SIl. item XI, da Constituição Fede
ral, representado edescrito complementarmente no docu
mento anexo contendo as seguintes seções:

1. Conceituação Geral. Sistema Nacional de Vi-
ação.

2. Sistema Rodoviário Nacional:
2.1 conceituação;
2.2 nomenclatura e relação descritiva das rodo

vias do Sistema Rodoviário Federal, integrantes do
Plano Nacional de Viação.

3. Sistema Ferroviário Nacional:
3.1 conceituação;
3.2 nomenclatura e relação descritiva das ferro-

vias integrantes do Plano Nacional de Viação.
4. Sistema Portuário Nacional:
4.1 conceituação;
4.2 relação descritiva dos portos marítimos, flu-

viais e lacustres do Plano Nacional de Viação.
5. Sistema Hidroviário Nacional:
5.1 conceituação;
5.2 relação descritiva das vias navegáveis interi

ores do Plano Nacional de Viação.

e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a
Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado,
voltará à Casa iniciadora.

ANEXO IV - SISTEMA PORTUÁRIO NACIONAL

LOCALIZAÇÃOUF
NR DE

___ORDE~_ DENOMINAÇÃO

I - Projeto Inicial
11 - Na Comissão de Viação e Transportes:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

O Congresso Nacional decreta:
Art. 11l Inclua-se no item 4.2 - Relação Descriti

va dos Portos Marrtimos, Fluviais e Lacustres, inte
grante do Anexo do Plano Nacional de Viação, apro
vado pela Lei n2 5.917, de 10 de setembro de 1973, o
Porto de Regência, no Estado do Esprrito Santo, com
a seguinte descrição:

"4.2 - Relação Descritiva dos Portos Marrtimos,
Fluviais e Lacustres do Plano Nacional de Viação.

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Senado Federal, 18 de novembro de 1999. - Se
nador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DEESTUDOS LEG/SLAT/IIOS-CeD/

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

T[TULO IV
Da Organização Dos Poderes

CAP[TULO I
Do Poder Legislativo

Seção VIII
Do Processo Legislativo

Subseção 111
Das Leis

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa
será revisto pela outra, em um s6 turno de discussão

4. SISTEMA PORTUÁRIO NACIONAL:
4.1 - Conceituação;
4.1.0 - OSistema Portuário Nacional é constitu

ído pelo conjunto de portos marítimos, fluviais e la
custres do País e compreende:

a) infra-estrutura portuária, que abrange a rede
de portos existentes ou a construir no País, incluindo
suas instalações e acessórios complementares;

b) estrutura operacional abrangendo o conjunto
das atividades e meios estatais, que possibilitam o
uso adequado dos portos.

4.1.1 - São considerados no Plano Nacional de
Viação os portos do Sistema Portuário Nacional
constantes da Relação Descritiva 4.2 diante.

4.2 - Relação descritiva dos portos Marítimos,
Fluviais e Lacustres do Plano Nacional de Viação.
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Identificação SF P~ 418/1999

Autor

Ementa

Indexação

Despacho
Inicial

Última Ação

Tramitação

SENADOR - Gerson Camata (PMDB - ES)

Inclui o Porto de Regência, no Estado do Espírito Santo, na rel~" :ão
descritiva dos portos marítimos, fluviais e lacustres do Plano:
Nacional de Viação.

INCL.USÃO, PORTO DE REGÊNCIA, ESTADO, (ES;. RELAÇÃO, PORTO
MARITIMO, PORTO FLUVIAL, PORTO LACUSTRE, (PNV),
DESTINAÇÃO, TERMINAL, TERMINAL FLUVIAL, TERMINAL
MA~MO,OBJenvO,ARMAZENAGEM,ESCOAMENTO,PROOUÇÃO,
PETRÓLEO, CAMPO.
SF COMISSÃO DE SERVIÇOS DE lNFAA-ESTRUlUAA ~ CI (DeciSão
Terminativa)

Data: 11/11/1999 Local' (SF) SSEXP - SUBSECRETARIA OE
EXPEDIENTE
Status: APROVADO (APRVD)
Texto: À SSCLSF para revisão dos autógrafos.
Encaminhado em 11/11/1999 para (SF) SSCWF - SUBSEC.
COORDeNAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

PLS 00418/1999

• 15/06/1999 PROTOCOLO LEGISLAT!' 'O· PLEG
AGUARDANDO LEITURA (AGLEIT)
Este processo contém 06 ( seis) folhas numeradas e
rubricadas. À SSCOM.

• 15/06/1999 SUBSECRETARIA DE ATA· PLENÁRIO ~ ATA~:JLeN

AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS (AGREMD)
Leitura À Comissão de Setvtços de Infra-Estrutura, deosdo
terminativa, onde poderá receber emendas pelo prazo de
dnco dias úteis públlcado e dIstribuído em avulsos. Ao PLEG
com destino a SSCOM.
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• 16/06/1999 SUBSECRETARIA DE COMISSÕES - SSCOM
AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS (AGREMD) •
À a, PARA EXAME DA MATÉRIA.

• 16/06/1999 COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
-CI
TRAMITAÇÃO. INTERNA (TRMINT)
Designada nesta data, a Senhora Senadora Luzia Toledo para
relatar a matéria.

• 30/09/1999 COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
-CI
A Comissão aprovou o projeto nesta data, com p~recer

favorável do Relator, Seno Mozarildo cavalcanti. A SSCLSF.
• 06/10/1999·SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO

SENADO - SSCLSF
Anexado o Ofício nO 956/99..SF, do Presidente do Senado,
encaminhando a matéria ao Relator Senador MozarUdo
cavalcanti, para que proceda a adequação do Projeto à lei
Complementar nO 95/98. Ao Gabinete do Senado Mozarlldo
cavalcanti.

• 27/10/1999 SUBSEC. COORDENACÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF .
Anexei legislação citada no Parecer conforme fls. nO 18.
Encaminhado ao Plenário para leitura do Parecer da CIo

• 28/10/1999 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

Leitura do parecer nO 870, da Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura, (Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti)
favorável, com adendo. É lido o ofício nO 73, de 1999, da
Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, comunicando a
aprovação do projeto em sessão realizada em 30 de setembro
de 1999. Abertura de prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição da
casa, para que o projeto seja apreciado pelo Plenário. Á
SSCLS

• 29/10/1999 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
prazo para Interposição de recurso: 3 a 9.11.99.

• 09/11/1999 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Encaminhado ao Plenário para comunicação do término do
prazo para Interposlc;lo de recurso.

• 10/11/1999 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

A Presidência comunica ao Plenário o término do prazo ontem,
sem que tenha sido Interposto recurso, no sentido da
apreciação da matéria pelo Plenário. Tendo sido aprovado
terminatlvamente pela CI. À Câmara dos Deputados.
Públlcada a fala no DSF, do da 11/11/99. À SSEXP.

• 11/11/1999 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
recebido neste órgão às 10:10 horas

• 11/11/1999 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
~PROVADO (APRVO)
A SSCLSF para revisão dos autógrafos.

ar· ~p ~~ J-lO~; 'i''''
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Ofício n2 1.202 (SF.)
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputádos
ess/Pls 99418

BrasHia, 18 de novembro de 1999

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser

submetido à revisão da Câmara dos DepuJados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal; o Projeto
de Lei do Senado n2 418, de 1999, constante dos au
tógrafos em anexo, que "altera a Lei n2 5.917, de 10
de setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional
de Viação, de modo a incluir, na Relação Descritiva
dos Portos Marítimos, Fluviais e Lacustres, o Porto de
Regência, no Estado do Espírito Santo".

Atenciosamente, - Senador Ronaldo Cunha
Lima, Primeiro-Secretário.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!!2.122199

Nos termos do art. 119, caput, I, do
Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, o Sr. Presidente determinou a
abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresen
tação de emendas, a partir de 12-4-00,
por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 24 de abril de 2000. - Ruy
Omar Prudência da Silva, Secretário.

1- Relatório

O presente projeto de lei propõe incluir na Rela
ção Descritiva dos Portos Marítimos, Fluviais e La
custres integrante do Anexo do Plano Nacional de Vi
ação, o Porto de Regência, localização Unhares, no
Estado do Espírito Santo.

Cabe a esta Comissão de Viação e Transportes
emitir parecer quanto ao mérito desta proposição.

11 - Voto do Relator

A modernização do Porto de Regência é
pré-requisito indispensável para o melhor aproveita-

mento da ferrovia Atlântica Norte e do Corredor Cen
tro-Leste, bem como para a viabilização de muitos
projetos da Sudene distribuídos em 27 municípios do
Norte do Estado do Espírito Santo. No entanto, esse
porto, desde a década de 70, não tem recebido inves
timentos.

Como conseqüência disso verifica-se um es
trangulamento das atividades portuárias em um Esta
do que apresenta todas as condições geográficas
propícias ao escoamento da produção regional e sua
exportação por via marítima. A expansão das ativida
des portuárias no Espirito Santo é vital para o desen
volvimento da economia não só desse Estado como
da Região Sudeste.

Por tais razões não deverão faltar investimentos
federais precisamente no Porto de Regência, estrate
gicamente situado. Tais inversões federais só pode
rão ocorrer se esse porto estiver incluído na Relação
Descritiva dos Portos Marítimos, Fluviais e Lacustres
do Plano Nacional de Viação.

Desta forma, a proposição em pauta apresen
ta-se muito oportuna, pelo que votamos pela aprova
ção do PL nº 2.122, de 1999.

Sala da Comissão, 9 de maio de 2000. - Depu
tado João Cóser, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente'
o Projeto de Lei nº 2.122/99, nos termos do parecer
do relator, Deputado João Cóser.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:

Barbosa Neto, Presidente; Chiquinho Feitosa,
João Ribeiro e Pedro Fernandes, Vice-Presidentes;
Aloizio Santos, Chico da Princesa, Duílio Pisaneschi,
Feu Rosa, Mário Negromonte, Pedro Chaves, Rober
to Rocha, Romeu Queiroz, Sérgio Barros, Sérgio
Reis, Alberto Mourão, Domiciano Cabral, Eunício Oli
veira, João Henrique, Eliseu Resende, IIdefonço Cor
deiro, Neuton Uma, Oscar Andrade, Carlos Santana,
Damião Feliciano, João Cóser, Marcos Afonso, Teima
de Souza, Almir Sá, Philemon Rodrigues, Raimundo
Santos, Eujácio Simões, Edinho Araújo, Alceste
Almeida, Carlos Dunga, Francistônio Pinto, Márcio
Matos, João Tota e Olímpio Pires.

Sala da Comissão~ 17 de maio de 2000. - Depu
tado Barbosa Neto, Presidente.
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PROJETO DE LEI N9 2.137-A, DE 1999
(Do Sr. Pastor Valdeci Paiva)

Dispõe sobre a instalação de lixeiras
para a disposição seletiva do lixo em esco
las públicas; tendo parecer da Comissão
de Educação, Cultura e Desporto, pela
aprovação (relator: Dep. Renato Silva).

(Às Comissões de Educação, Cultura e
Desporto; de Seguridade Social e Família; e
de Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54) - Art. 24, 11».

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
11 - Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É obrigatória a instalação de recipientes

diferenciados para a disposição seletiva do lixo esco
lar nas escolas públicas brasileiras.

Parágrafo único. A disposição seletiva do lixo es
colar tem o objetivo de despertar nos estudantes o in
teresse por informações sobre a origem e o destino
dos resíduos gerados no ambiente da escola, promo
vendo questionamentos e alterações nos hábitos de
consumo e desperdício da sociedade e à conscienti
zação para a preservação do meio ambiente.

Art. 2º Os estudantes serão orientados no senti
do de separar o lixo escolar no mínimo em:

1- lixo seco: papel, vidro, metal, plástico. emba
lagens etc.

11 - lixo úmido: restos de comida, guardanapos
descartáveis, papel higiênico etc.

Art. 3º Esta lei entra em vigor 30 dias após sua
publicação.

Justificação

O desenvolvimento sustentável e ambiental
mente saudável é imprescindível para a manutenção
da qualidade do ambiente do planeta em que vive
mos. Para alcançá-lo diversas são as questões que
se nos apresentam e que devemos solucionar. Entre
as principais, encontra-se a geração e o manejo am-

bientalmente saudável dos resíduos produzidos pelo
homem no desenvolvimento das diversas atividades
cotidianas.

O crescimento das cidades e o aumento popula
cional levam ao consumo cada vez maior de produtos
industrializados, que provoca um considerável incre
mento no volume dos resíduos sólidos. Isso acarreta
o agravamento de problemas ambientais, sanitários e
sociais, principalmente, mas não somente, nos gran
des centros urbanos.

Uma solução vem a ser a coleta seletiva de
lixo previamente separado de acordo com o tipo de
material. Diversas cidades brasileiras, ou bairros in
teiros dessas cidades, já implantaram programas
de coleta seletiva do lixo, entre elas Curitiba, San
tos, Campinas, São Paulo e Brasília. O sistema,
além de trazer benefícios econômicos, ao propiciar
a reciclagem, traz vantagens higiênicas do ponto de
vista sanitário.

Embora a maioria das cidades ainda não te
nham instituído seu programa de aproveitamento do
lixo reciclável, a questão deve ser explicada e coloca
da em discussão desde a mais tenra idade. Quando
despertada de forma precoce e. natural, a criança as
simila informações facilmente e incorpora hábitos es
pontaneamente. Em especial, quando o tema encon
tra-se inserido no seu dia-a-dia, como é o caso da ge
ração de resíduos sólidos.

A utilização de recipientes diferenciados para os
vários tipos de lixo induz os alunos a participar ativa
mente do processo de visualização do lixo produzido
na escola e a pensar e buscar soluções para a sua
destinação ou reciclagem. O processo de separação
do lixo, mesmo em locais em que a coleta ainda seja
única, levará a criança, o adolescente e também o
adulto a se enxergar como agente da produção de lixo
que deve se responsabilizar também pelo seu desti
no.

Acreditamos que é obriga_ção do Estado des
pertar o interesse das crianças pelo meio ambiente,
para que tornem-se cidadãos participantes e consci
entes dos processos e mecanismos capazes de alte
rar a qualidade de vida de todo o planeta. A separa
ção do lixo escolar constitui-se em etapa primitiva ao
processo de reciclagem, mas levará o estudante a en
tender a relevância da questão, a alterar seus hábitos
e a respeitar o meio ambiente.

Para tanto, contamos com o apoio dos nobres
Pares.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. 
Deputado Pastor Valdeci Paiva.
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!l2.137, DE 1999

Nos termos do art. 119, caput, I e §
12, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a
abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresen
tação de emendas ao projeto, a partir de
29 de março de 2000, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 6 de abril de 2000. - Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária.

I - RELATÓRIO

O projeto de lei ora submetido à análise desta
Comissão Técnica quanto ao mérito educacional pre
ceitua a instalação obigatória de recipientes diferenci
ados para a disposição seletiva do lixo escolar nas es- .
colas públicas brasileiras. Define, mais, o objetivo da
medida e determina de' que forma os estudantes se
rão orientados no sentido de separar o lixo escolar.

No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas.

É o relatório.

11- VOTO DO RELATOR

O conhecimento e a valorização de práticas que
possibilitem a correta destinação do lixo constam do
tema transversal "Meio Ambiente" dos Parâmetros
Curriculares Nacionais. Assim, por exemplo, na obra
Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto
cicilos do ensino fundamental: temas transversais, p.
223/224, lê-se:

"Para administrar a problemática do lixo, é ne
cessária uma combinação de métodos, que vão da
redução dos rejeitos durante a produção (o método
mais eficiente e que pode contar com a participação
direta dos alunos) até as soluções técnicas de desti
nação, como a reciclagem, a compostagem, o uso de
depósitos e incineradores. (...) Na escola podem-se
criar formas adequadas de coleta e destino do lixo, re
ciclagem e reaproveitamento de materiais".

Assim sendo, a instalação obrigatória de recipi
entes diferenciados para a disposição seletiva do lixo
escolar nas escolas públicas brasileiras é um apoio
bem-vindo à educação ambiental já prevista no currf-

culo do ensino fundamental. O voto, pois, é pela apro
vação do PL nº 2.137, de 1999.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Renato Silva, Relator.

111- PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje aprovou, unani
memente, o Projeto de Lei nº 2.137/99, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Renato Silva.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Pedro Wilson, Presidente; Gilmar Machado, Marisa
Serrano e Nelo Rodolfo, Vice-Presidentes; Agnelo
Queiroz, Atila Lira, Celcita Pinheiro, Éber Silva, Edu
ardo Seabra, Esther Grossi, Eurico Miranda, Flávio
Arns, João Matos, Jonival Lucas, Júnior, Luis Barbo
sa, Maria Elvira, Nice Lobão, Nilson Pinto, Osvaldo Bi
olchi, Osvaldo Coelho, Renato Silva, Walfrido Mares
Guia e Zé Gomes da Rocha.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Pedro Wilson, Presidente.

PROJETO DE LEI N1I 2.160-A, DE 1999
(Do Sr. Bispo Rodrigues)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
realização de exame toxicológico para os
fins que especifica; tendo parecer da Co
missão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, pela rejeição (Relator:
Dep. Wilson Braga).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação - Art. 24, li)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
11 - Na Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1!! Torna obrigatória a realização de exame

toxicológico para candidatos a cargos eletivos de to
dos os nfveis, servidores lotados nos órgãos da admi
nistração direta e indireta que trabalham na repres
são às drogas, servidores da polícia civil e militar, po
Ifcia federal, oficiais das forças armadas.

Parágrafo único. O exame de que trata o caput
deste artigo deverá ser realizado antes da posse do
cargo, e a cada dois anos, no caso de servidores.
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Art.2º Em caso de resultado positivo, o servidor
será afastado do cargo e submetido a tratamento mé
dico e psicológico até sua total recuperação.

Art. 32 Em se tratando de candidato, este terá
sua candidatura cancelada mediatamente após o
confirmado resultado positivo do exame.

Art. 42 Este projeto será regulamentado pelo Po
der Executivo no prazo de 90 (noventa) di~s a çontar
da publicação desta lei.

Justificação

O presente projeto de lei tem como objetivo criar
mais um mecanismo de controle do consumo de dro
gas proibidas que têm causado um contingente de ví
timas fatais cada vez maior.

Apesar de ser um problema tão sério e grave,
ainda hoje não há medidas capazes de manter um
controle absoluto sobre o consumo, tornando nosso
País parada obrigatória da rota internacional do tráfi
co das drogas.

Sabemos que o consumo de drogas não está limi
tado às favelas, pelo contrário, as drogas descem das fa
velas rumo às zonas sul ecentro das metrópoles brasilei
ras, estando as drogas em todos os locais, inclusive no
serviço público e nos cargos políticos do País.

Esta iniciativa não pretende estabelecer nenhum
tipo de perseguição, mas garantir a moralidade ea probi
dade administrativa, sobretudo na área de segurança pú
blica, onde tem sido recorrente o envolvimento de policia
is em atMdades ligadas ao tráfico de drogas.

Além disso, o princípio da probidade administra
tiva é pré-requisito de qualquer governo sério edemo
crático.

Pelo exposto, pedimos o apoiamento dos no
bres pares a esta proposição, no sentido de apro
vá-Ia, contribuindo assim para a moralização do servi
ço público e para a tranqüilidade da população.

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1999. 
Deputado Bispo Rodrigues.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nl! 2.160/99

Nos termos do art. 119, caput, I, e §
1l!, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a
abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresen-

tação de emendas ao projeto, a partir de
3 de abri de 2000, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 10 de abril ~e 2000. - Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária.

I - Relatório

A proposição sob apreço tem como finalidade
instituir a obrigatoriedade de exame toxicológico na
admissão de policiais e de servidores que trabalham
em setores voltados à repressão ao uso e ao tráfico
de drogas. Ao mesmo tempo, estabelece a compuIso
riedade desse exame também para candidatos a car
gos eletivos "de todos os níveis". A eventualidade de
resultado positivo implica na inabilitação de servido
res e na cassação da candidatura dos postulantes a
cargos eletivos.

Além de determinar o exame quando do ingres
so no serviço público das pessoas anteriormente
mencionadas, pretende o nobre Autor que seja esse
exame periodicamente refeito daí para a frente. Ocor
rendo a superveniência do vício, será o servidor afas
tado do cargo "até sua total recuperação", nas pala
vras do Autor, não se prevendo o que ocorrerá se a
pessoa pilhada em exame positivo já estiver em exer
cício de mandato eletivo.

Encerrado o período regimental, não foram
apresentadas emendas ao teor do projeto.

11 - Voto do Relator

Duas facetas devem ser distinguidas na apreci
ação da proposta. Sob um primeiro prisma, há que se
examinar a situação dos servidores públicos, para os
quais já parecem suficientes os cuidados adotados
pela legislação em vigor. Salvo melhor juízo, não exis
te a possibilidade de ascender a cargo público sem a
aprovação em exames médicos específicos, que cer
tamente serão aqueles necessários à comprovação
das condições físicas, psicológicas e cerebrais indis
pensáveis ao pleno exercício do cargo, não parecen
do razoável que o legislador, afastado dos casos con
cretos, especifique cada qual. Os toxicômanos há mu
ito são considerados pessoas que necessitam de
atendimento médico e a possibilidade de sua recupe
ração encontra-se prevista pelos estatutos de servi
dores vigentes, sendo tratada também pela Consoli
dação das Leis do Trabalho, quando o servidor estiver
submetido a esse outro regime.

Quanto ao candidato a cargo eletivo, não é pos
sível, no ordenamento jurídico pátrio, afastá-lo do ple-
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ito, salvo se caracterizadas as hipóteses exaustivas
enumeradas no art. 15 da Lei Maior. Lá, não se prevê
a cassação da vontade de ser eleito, senão por sen
tença judicial transitada em julgado, a qual não decor
rerá, por certo, de um resultado de exame.

Assim, por um e por outro motivo, vota-se pela
rejeição integral da proposta.

Sala da Comissão, 2 de maio de 2000. - Depu
tado Wilson Braga, Relator.

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público, em reunião ordinária realizada hoje, rejei
tou, unanimemente, o Projeto de Lei nº 2.160/99, nos ter
mos do parecer do Relator, Deputado Wilson Braga.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
Jovair Arantes, Presidente; Nilton Capixaba e

Medeiros, Vice-Presidentes; Avenzoar Arruda, Babá,
Eduardo Campos, Fátima Pelaes, Jair Meneguelli,
José Carlos Vieira, José Múcio Monteiro, Laíre Rosa
do, Luciano Castra, Marcus Vicente, Paulo Paim, Pau
lo Rocha, Pedro Celso, Pedro Corrêa, Ricardo Barros,
Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin e Vivaldo Barbo
sa, titulares; Almerinda de Carvalho, Edinho Bez, Ge
ovan Freitas, Hugo Biehl, João Tota, José Militão e Jú
lio Delgado, suplentes.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Jovair Arantes, Presidente.

PROJETO DE LEI Nl! 2.174-A, DE 1999
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)

Institui o Dia do Hoteleiro, nas con
dições que especifica; tendo parecer da
Comissão de Educação, Cultura e Des
porto pela aprovação (relator: WALFRIDO
MARES GUIA).

(Às Comissões de Educação, Cultura e
Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) _ Art. 24, 11).

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
11 - Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

O Congresso Nacional, decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a instituição do Dia

do Hoteleiro.

Art. 2º Fica institu ído o Dia do Hoteleiro, a ser
comemorado anualmente no dia 09 de novembro.

Art.3º Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

O turismo desponta, finalmente, como uma das
principais fontes de geração de emprego e renda nes
te final de século. Estimativas da Organização Mundi
al do Turismo, por exemplo, revelam que as atividades
de lazer e viagens são responsáveis pela absorção
de cerca de 11 % da força de trabalho em todo o mun
do. O faturamento global do setor já supera o de in
dústrias tradicionais, como a automobilística e a ele
troeletrônica.

Este aspecto apresenta especial importância
para países que, como o nosso, vêem-se a braços
com crônicos problemas de pobreza e desemprego.
No caso do Brasil, há de se ressaltar, ainda, a inegá
vel vocação do turismo de nossa terra e de nosso
povo. Temos as condições indispensáveis para que
nos tomemos, em pouco tempo, uma potência turísti
ca, à altura de nossas belezas naturais e da hospitali
dade de nossos concidadãos.

No mundo atual, porém, a competição é palavra
de ordem, em particular no que se refere ao mercado
turístico. A implantação de uma infra-estrutura capaz
de atrair viajantes estrangeiros e domésticos é em
preitada difícil, que requer seriedade, profissionalis
mo e vultosos investimentos, tanto do setor público,
quanto do privado.

Nestas condições, o papel da indústria hotele
ira revela-se crucial para o êxito do objetivo comum
a todos nós de transformar o País em um dos cen
tros do turismo mundial. Com efeito, cabe aos hote
leiros a responsabilidade de criar os atrativos basi
lares para que os visitantes decidam-se pelo desti
no de suas viagens. Os hotéis constituem-se, na
verdade, nos equipamentos fundamentais para a
pujança do turismo nacional. Cabe aos hoteleiros,
por conseguinte, a diffcil missão de abrir caminho
para que os benefícios potenciais do turismo tradu- ,
zam-se, concretamente, em circulação de riqueza.
Assim, a instituição do Dia do Hoteleiro, por nós
pretendida, busca prestar a justa homenagem a
esta nobre categoria empresarial.

Por todos estes motivos, contamos com o apoio
de nossos Pares congressistas para a aprovação
desta proposta.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1999. 
Deputado Ronaldo Vasconcellos.
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N9 2.174, DE 1999

Nos termos do art. 119, caput, I, e §
19, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a
abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresen
tação de emendas ao projeto, a partir de
3 de abril de 2000, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 10 de abril de 2000. - Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária.

I - Relatório

O presente projeto de autoria do Deputado Ro
naldo Vasconcellos "institui o Dia do Hoteleiro" a ser
comemorado anualmente no dia 9 de novembro.

Na justificação destaca o Autor:

"Cabe aos hoteleiros, por conse
guinte, a difícil missão de abrir caminho
para que os benefícios potenciais do tu
rismo traduzam-se, concretamente, em
circulação de riqueza."

Nesta Comissão foi aberto o prazo para a apre
sentação de emendas, a partir de 3 de abril de 2000.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas.

Cabe-nos analisar o mérito nos termos do que
dispõe o art. 32, inciso VII, "g", do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados.

É o Relatório.

11 - Voto do Relator

O desenvolvimento turístico de uma localidade
depende diretamente da qualidade de sua in
fra-estrutura. A hotelaria disponível torna-se um atrativo
determinante na hora da escolha de um roteiro turístico,
quando do agendamento de um seminário ou conven
ção; ou simplesmente para um descanso anual.

A riqueza ecológica do nosso País e a diversida
de cultural do nosso povo exercem grande atrativo
para estrangeiros e nacionais. O turismo é, pois, per
manente fonte de divisas.

Esta proposição homenageia uma categoria
profissional que representa um lúmero significativo
de pequenos, médio·s e grandes empresários do setor

hoteleiro. Brasileiros que afirmativamente trabalham,
oferecem novas oportunidades de emprego e contri
buem para a melhoria da qualidade de vida do nosso
povo.

Assim votamos pela aprovação do PL 2.174, de
1999.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Walfrido Mares Guia, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unani
memente, o Projeto de Lei nº 2.174/99, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Walfrido Mares Guia.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Pedro Wilson, Presidente; Gilmar Machado, Marisa
Serrano e Nelo Rodolfo, Vice-Presidentes; Agnelo
Queiroz, Atila Lira, Celcita PinheirQ, Éber Silva, Edu
ardo Seabra, Esther Grossi, Eurico Miranda, Flávio
Arns, João Matos, Jonival Lucas Júnior, Luis Barbosa,
Maria Elvira, Nice Lobão, Nilson Pinto, Osvaldo Biol
chi, Osvaldo Coelho, Renato Silva, Walfrido Mares
Guia e Zé Gomes da Rocha:

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Pedro Wilson, Presidente.

PROJETO DE LEI N9 2.199-A, DE 1999
(Do Sr. José Carlos Vieira)

Acrescenta parágrafo ao art. 41 da
Lei nll 9.615, de 24 de março de 1998, que
"Institui normas gerais sobre desporto e
dá outras providências"; tendo parecer
da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, pela rejeição (Relator: Dep. Jo
nival Lucas Junior).

(Às Comissões de Educação, Cultura e
Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, li)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
11 - Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O art. 41 da Lei nº 9.615, de 24 de março

de 199B, fica acrescido de um terceiro parágrafo, com
a seguinte redação:

"Art. 41 .
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§ 3º A participação em seleção repre
sentativa local ou estadual é privativa de
atleta que, no ato de sua inscrição, compro
ve estar residindo no respectivo Municfpio
ou Estado há mais de um ano e, no caso de
seleção nacional, de atleta que seja brasilei
ro nato ou naturalizado."

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Justificação

O objetivo deste projeto de lei é impedir que, na
véspera de to~neios e campeonatos, haja "enxertos"
de última hora, com a única finalidade de tumultuar
esses eventos e, forçando vitórias, promover dirigen
tes de clube.

De fato, o esporte de competição é reconheci
damente um importante fator de integração social, de
identificação nacional e de prestígio internacional.
Qualquer que seja o seu nível, seleções mobilizam
vontades, despertam sentimentos de orgulho pátrio,
unem corações e mentes, reforçam a auto-estima da
população. Por isso mesmo, sua composição não
pode ser um vale-tudo, onde assegurar a vitória a
qualquer custo e preço passa a ser mais importante
que o respeito ao adversário e o resultado eticamente
confiável.

Conto, pois, com o apoio de meus pares para
sua aprovação.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1999. 
Deputado José Carlos Vieira.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998

Institui normas gerais sobre despor
to e dá outras providências.

CAPíTULO V
Da Prática Desportiva Profissional

Art. 41. A participação de atletas profissionais
em seleções será estabelecida na forma como acor
darem a entidade de administração convocante e a
entidade de prática desportiva cedente.

§ 1º A entidade convocadora indenizará a ce
dente dos encargos previstos no contrato de trabalho,
pelo período em que durar a convocação do atleta,

sem prejuízo de eventuais ajustes celebrados entre
este e a entidade convocadora.

§ 2º O período de convocação estender-se-á até
a reintegração do atleta à entidade que o cedeu, apto
a exercer sua atividade.

Art. 42. Às entjdades de prática desportiva per
tence o direito de negociar, autorizar e proibir a fixa
ção, a transmissão ou retransmissão de imagem de
espetáculo ou eventos desportivos de que partici
pem.

§ 1º Salvo convenção em contrário, vinte por
cento do preço total da autorização, como mínimo,
será distribuído, em partes iguais, aos atletas profissi
onais participantes do espetáculo ou evento.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica a fla
grantes de espetáculo ou evento desportivo para fins,
exclusivamente, jornalísticos ou educativos, cuja du
ração, no conjunto, não exceda de três por cento do
total do tempo previsto para o espetáculo.

§ 3º O espectador pagante, por qualquer meio,
de espetáculo ou evento desportivo equipara-se, para
todos os efeitos legais, ao consumidor, nos termos do
art. 2º da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nº 2.199, DE 1999

Nos termos do art. 119, "caput", I, e
§ 12, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, o Sr. Presidente determi
nou a abertura - e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões - de prazo para
apresentação de emendas ao projeto, a
partir de 29 de março de 2000, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram re
cebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 6 de abril de 2000. - Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária.

I - Relatório

O Projeto de Lei em tela, de autoria do nobre
Deputado José Carlos Vieira, visa acrescentar dispo
sitivo à Lei Pelé, de modo a restringir a participação
em seleção representativa local ou estadual a atleta
que reside há mais de um ano na localidade.

A tramitação dá-se conforme o art. 24, 11, do Re
gimento Interno da Casa, sendo conclusiva a aprecia
ção por parte desta Comissão.
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Cumpridos os procedimentos e esgotados os prazos
regimentais, não foram recebidas emendas ao Projeto.

11 - Voto do Relator
As entidades desportivas têm uma estreita liga

ção com a comunidade que por elas se sente repre
sentada. É fato que a população nos casos de esporte
coletivo torce pela entidade, não levando em conside
ração se os atletas que dela fazem parte são radica
dos no local ou não.

É exatamente por isso que a transferência de
um esportista, reconhecido por seu talento, cria uma
expectativa positiva enorme por parte dos torcedores
do selecionado que ganha o reforço. Nestes reforços
são depositadas as esperanças de ver a agremiação,
pela qual se torce, conquistar melhor posicionamento
nas disputas que participa.

Há ainda que levar em consideração que são
nestas transferências que muitas vezes estão conti
das as poucas oportunidades desses atletas terem
sua carreira reconhecida e valorizada.

A aprovação deste PL não só prejudicaria as en
tidades esportivas e os atletas, mas também os torce
dores que não poderiam ver defender seus clubes
atletas consagrados, tirando assim dos campeonatos
o brilho das torcidas.

Pelo exposto, voto contrariamente ao Projeto de
Lei nl!2.199, de 1999.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Jonival Lucas Júnior, Relator.

111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,

em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, unani
memente, o Projeto de Lei nº 2.199/99, nos termós do
parecer do Relator, Deputado Jonival Lucas Júnior.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Pedro Wilson, Presidente; Gilmar· Machado, Marisa
Serrano e Nelo Rodolfo, Vice-Presidentes; Agnelo
Queiroz, Átila Lira, Celcita Pinheiro, Éber Silva, Edu
ardo Seabra, Esther Grossi, Eurico Miranda, Flávio
Arns, João Matos, Jonival Lucas Júnior, Luis Barbosa,
Maria Elvira, Nice Lobão, Nilson Pinto, Osvaldo Biol
chi, Osvaldo Coelho, Renato Silva, Walfrido Mares
Guia e Zé Gomes da Rocha.

Sala de Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu

tado Pedro Wilson, Presidente.

*PROJETO DE LEI Nl! 2.292-A, DE 2000

(Do Senado Federal)

PLS Nº 427/99

Altera a denominação do Aeroporto
Internacional de Macapá; tendo parecer da
Comissão de Viação e Transportes, pela
aprovação (relator: Dep. Almir Sá).

(ÀJ3 Comissões Viação e Transportes; de
Educação, Cultura e Desporto; e de Constituição
e Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24, li)

·Projeto inicial publicado no OCO de 12-1-00

PARECER DA COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

SUMÁRIO
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 2.292/00

Nos termos do art. 119, caput, I, do
Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, o Sr. Presidente determinou a
abertura • e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões· de prazo para apresen·
tação de emendas, a partir de 17-4-00,
por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 26 de abril de 2000. - Ruy
Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.

I - Relatório
Em cumprimento ao disposto no art. 65 da

Constituição Federal de 1988, chega-nos para exa
me, como Casa revisora, o Projeto de Lei nl!2.292, de
2000, de autoria do ilustre Senador Sebastião Rocha,
que altera a denominação do Aeroporto Internacional
de Macapá para "Aeroporto Internacional de Macapá
- Deputado Nelson Salomão Santana".

No prazo regimental de cinco sessões não fo
oram apresentadas emendas à proposta.

É o relatório.

11 - Voto do Relator
No exfguo tempo de quarenta e seis anos de

vida, o Deputado Nelson Salomão Santana desta
cou-se na história do Amapá por extensa contribuição
como intelectual e homem público àquela unidade fe
derativa, ainda como território, tendo apoiado de for
ma significativa sua transformação em Estado.

Ausentando-se do Amapá para aperfeiçoar
seus conhecimentos de economista na área de Pla
nejamento e Desenvolvimento Regional, Nelson Sa
lomão Santana colocou-se a serviço da comunidade
no Estado do Amapá, atuando nos Poderes Executivo
e Legislativo [ocal.

Ao ocupar os cargos eletivos de vereador e de
putado estadual em duas legislaturas, uma das quais
inconclusa pela morte precoce em 11 de junho de
1995, Nelson Salomão Santana comprometeu-se na
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luta pelo progresso do Estado do Amapá e da região
Norte, motivos pelos quais mantém-se na memória e
no coração dos amapaenses, que, reconhecendo seu
valor, corroboram com a justa homenagem de apor
seu nome no terminal aeroportuário da capital.

Ademais, suplementar a denominação do Aero
porto Internacional de Macapá com o nome do Depu
tado Nelson Salomão de Santana não onera nem
compromete o serviço de transporte aéreo nas plani
lhas da aviação internacional, por manter o nome ori
ginaI pelo qual o terminal é conhecido.

Assim, considerando o mérito inquestionável do
homenageado, seu reconhecimento pela sociedade
amapaense e o respeito às normas vigentes na avia
ção internacional com a manutenção do nome origi
nai do terminal aeroportuário, somos pela aprovação
do PL nº 2.292/00, do Senador Sebastião Rocha.

Sala da Comissão, 9 de maio de 2000. - Depu
tado Almir Sá, Relator.

111 - PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Viação e Transportes, em reu

nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
o Projeto de Lei n!! 2.292/00, nos termos do parecer
do relator, Deputado Almir Sá.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Barbosa Neto - Presidente, Chiquinho Feitosa,

João Ribeiro e Pedro Fernandes - Vice-Presidentes,
Aloízio Santos, Chico da Princesa, Dumo Pisaneschi,
Feu Rosa, Mário Negromonte, Pedro Chaves, Rober
to Rocha, Romeu Queiroz, Sérgio Barros, Sérgio
Reis, Alberto Mourão, Domiciano Cabral, Eunício Oli
veira, João Henrique, Eliseu Resende, IIdefonço Cor
deiro, Neuton Lima, Oscar Andrade, Carlos Santana,
Damião Feliciano, Joãó Coser, Marcos Afonso, Teima
de Souza, Almir Sá, Philemon Rodrigues, Raimundo
Santos, Eujácio Simões, Edinho Araújo, Alceste
Almeida, Carlos Dunga, Francistônio Pinto, Márcio
Matos, João Tota e Olímpio Pires.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Barbosa Neto, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 2.294-A, DE 2000
(Do Senado Federal) _

PLS 532/99

Acrescenta § 52 ao art. 32 da Lei n2

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
"'estabelece as diretrizes e bases da edu
cação nacional", Incluindo os simbolos
nacionais como tema transversal nos
curriculos do ensino fundamental; tendo
parecer da Comissão de Educaçio, Cul
tura e Desporto, pela aprovação (Relator:
Dep. Éber ~ilva).

(Às Comissões de Educação, Cultura e
Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, li)

SUMÁRIO
I - Projeto Inicial
11 - Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O art. 32 da Lei nº 9.394, de 20 de dezem

bro de 1996, que "estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional", passa a vigorar acrescido do se
guinte § 5!!:

"§ 5!! O estudo sobre os símbolos nacionais será
incluído como tema transversal nos currículos do en
sino fundamental."

Art. 22 O Poder Executivo regulamentará esta Lei
no prazo de noventa dias, a contar de sua vigência.

Art.3!! Esta Lei entra em vigor noventa dias após
a sua publicação.

Senado Federal, 17 de dezembro de 1999. - Se
nador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DEESTUDOSLEGISLAmoS-ceDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TfTULO IV
Da Organização Dos Poderes

cAPfrULO I
Do Poder Legislativo

Seção VIII
Do Processo Legislativo

Subseção 111
Das Leis

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa
será revisto pela outra, em um só turno de discussão
e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a
Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado,
voltará à Casa iniciadora.
....................................................................................
....................................................................................
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Despacho
Inicial

Última Ação

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

SF COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CE (Decisão Terminativa)

Data: 15/12/1999 Local: (SF) SSEXP - SUBSECRETARIA DE
EXPEDIENTE
Status: Texto: Recebido neste órgão às 10h20.
Encaminhado em 15/12/1999

Maio de 2000

Tramitação PLS 00532/1999

• 01/Q9/1999 PROTOCOLO LEGISLATIVO - PLEG
Este processo contém 02 (duas ) folhas numeradas e
rubricadas. À SSCOM.

• 01/09/1999 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

Leitura À CE, em decisão terminativa, onde poderá receber
emendas pelo prazo de cinco dias úteis, após publicado e
distribuído em avussos. Ao PLEG com destino a SSCOM.

• 02/09/1999 SÚBSECRETARiA DE COMISSÕES - SSCOM
À CE, PARA EXAME DA MATÉRIA.

• 02/09/1999 COMISSÃO pE EDUCAÇÃO - CE
Recebldo"nesta Comissão em 02 de setembro de 1999.
Aguardando emendas. "

• 13/09/1999 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CE
Não foram oferecidas emendas no prazo regimental.
Aguardando distribuição. _

• 13/09/1999 COMISSAO DE EDUCAÇAO - CE
Distribuído ao Senador Bello Parga para relatar.

• 27/09/1999 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CE
Devolvido pelo relator, Senador Bello Parga, com minuta de
parecer devidamente assinada, estando em condições de ser
Induído em pauta.

• 16/11/1999 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CE
A ComiSsão, reunida no dia de hoje, aprova o presente projeto
de autoria da Senadora Luzia Toledo, relatado pelo Senador
Sello Parga, com dezessete (17) votos favoráveis. Assina o
parecer, sem voto, o Senador Edison Lobão.

• 24/11/1999 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CE
- A SSClSF, para as devidas providências.
• 02/12/1999 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLAnvA DO

SENADO· SSCLSF
AGUARDANDO LEffiJRA PARECER (ES) (AGLPAR)
Recebido do Gabinete do Senador Bello Parga, adendo ao
parecer da Comissão de Educação, adequando a matéria aos
dispositivos da Lei Complementar nO 95, de 1998.
Encaminhado ao Plenário para leitura do parecer da Comissão
de Educação. •

• 03/12/1999 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENARIO - ATA-PLEN

Leitura do Parecer nO 1074/99 ~ CE (ReI. SenoBe~
favorável à matéria. Leitura do Ofido nO 89/99 - CE, do
Presidente da Comissão de Educação, comunicando a
aprovação da matéria, em reunião realizada em 16/09/1999.
Abertura de prazo de cinco dias úteis para Interposição de
recurso, por um décimo da composição da Casa, pan!l que o
projeto seja apreciado pelo Plenário. (Publicado no DSF de
04/12/1999, As. À SSCLSF.
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• 06/12/1999 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO· SSCLSF
Prazo para interposição de recurso: 7 a 13.12.99.

• 13/12/1999 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO· SSCLSF
Encaminhado ao Plenário para comunicação do término do
prazo para recebimento de recurso.

• 14/12/1999 SUBSECRETARIA DE ATA· PLENÁRIO· ATA-PLEN

A Presidência comunica ao Plenário o término do prazo ontem
sem que tenha sido Interposto recurso, no sentido da
apreciação da matéria pelo PJenário. Tendo sido aprovado
terminatlvamente pela Comissão de Educação. À Câmara dos
Deputados. À SSEXP ,

• 14/12/1999 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
Recebido neste orgão às 16.:16 hs.

• 14/12/1999 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
À SSCLSF para revisão dos autógrafos.

• 15/12/1999·SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSClSF .
Procedida a revisão dos Autógrafos (fls: 14). À SSEXP.

• 15/12/1999 SUBSECREtARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
Recebido neste órgão às 10b20.

Oficio nO IY2~ (SF) Brasília, em I ~ de dezembro de 1999.

Senhor Prlmeiro-Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser submetido à revisão
da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 6S da ConStituição Federal, o Projeto de
Lei do Senado nO 532. de 1999, constante ~os autógrafos em anexo, que "acrescenta
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§ 52 Ao art. 32 da Lei nº9.394, de 20 de dezem
bro de 1996,'que "estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional", incluindo os símbolos nacionais
como tema transversal nos currículos do ensino fun
damentai".

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

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NR 2.294, DE 2000 '
(PLS nº 532199)

Nos termos do art. 119, caput, 'I, e §
12, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a
abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresen
tação de emendas ao projeto, a partir de
29 de março de 2000, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 6 de abril de 2000. - Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária.

I - Relatório

O projeto de lei er:n análise, do Senado Federal,
originou-se de uma proposição apresentada pela Se
nadora Luzia Toledo (PLS n2532199) e propõe uma al
teração na atual Lei de Diretrizes e Bases da Educa
ção nacional (Lei nº 9.394/96), com o objetivo precí
puo de inserir o estudo dos símbolos nacionais como
tema transversal no currículo do ensino fundamental.

O projeto foi apresentado em 1999, tendo sido
Idespachado para a Comissão de Educação do Sena
do. No âmbito dessa Comissão, recebeu parecer fa
vorável da Relator, Senador Bello Parga.

Nos termos do art. 65 da Constituição Federal, o
projeto chega a esta Casa Legislativa, a fim de ser
submetido à revisão, tendo sido distribuído para as
Comissões de Educação, Cultura e Desporto
(CECD.) e de Constituição e Justiça e de Redação
(CCJR).

Cumpre-nos, agora, por designação da Presi
dência da CECD, a elaboração do respectivo parecer,
onde nos manifestaremos acerca dos aspectos de
mérito educativo da referida proposição.

É o Relatório.

11 - Voto do Relator

A Lei nº 9.394/96, consentânea com as novas
concepções de currículo no âmbito da teoria educaci
onal, estabeleceu, em seu art. 26, que o currículo es
colar da educação básica deve ter uma base nacional
comum, a ser complementada, em cada sistema de
ensino e estabelecimento escolar, por uma parte di
versificada, de modo a contemplar as características
e especificidades regionais e locais da sociedade, da
cultura, da economia e da clientela. Já no seu art. 32,
o legislador estabeleceu os objetivos que devem nor
tear o ensino fundamental, na formação básica do ci
dadão.

A finalidade da proposição legislativa em análi
se é acrescentar dispositivo a esse artigo, de tal modo
que o estudo dos símbolos nacionais possa ser inse
rido como tema transversal no currículo do ensino
fundamental.

A autora da proposição alega que "hoje, muitos
de nossos jovens não sabem cantar o hino nacional
nem o da bandeira, tampol:lco o da República. A ju
ventude brasileira, mais do que nunca, está precisan
do de incentivos e formação para o desenvolvimento
de uma consciência cidadã, que permita a integração
do Brasil no mundo globalizado, sem que venhamos a
perder nossas ricas características nacionais".

Vale ressaltar que o Ministério da Educação
(MEC), respaldado em resoluções da Câmara de
Educação Básica do Conselho Nacional de Educa
ção (CNE) e sensível à necessidade de uma mudan
ça curricular em face da emergência de temas sociais
relevantes para a compreensão da sociedade con
temporânea, elaborou os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN) para o ensino fundamental. Uma
das novidades dessa proposta curricular é a introdu
ção de temas transversais que permitam, de fato, um
ensino interdisciplinar e contextualizado, com conteú
dos programáticos realmente significativos para a
aprendizagem do aluno. O estudo dos símbolos naci
onais como tema transversal possibilita, sem dúvida,
a formação da cidadania de nossos alunos.

Por outro lado, não podemos deixar de mencio
nar que já dispomos, no ordenamento jurídico brasile
iro, de legislação específica que trata do uso correto
dos símbolos nacionais. Estamos nos referindo à Lei
n!l 5.700, de 1!l de setembro de 1971, que "dispõe so
bre a forma e a apresentação dos Símbolos Naciona
is, e dá outras providências". Essa lei já preceitua, em
seu art. 39, que "é obrigatório o ensino do desenho e
do significado da Bandeira Nacional, bem como do
canto e da interpretação da letra do Hino Nacional em
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todos os estabelecimentos de ensino, públicos ou
particulares, do primeiro e segundo graus".

Infelizmente, parece-nos que os estabelecimen
tos de ensino esqueceram desse dispositivo legal e
nossas crianças, adolescentes e jovens terminam
seus estudos básicos sem o conhecimento dos sím
bolos pátrios.

Neste sentido, somos pela aprovação do PL n!!
2.294, de 2000.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Éber Silva, Relator.

III
J
- Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje aprovou, unani
memente, o Projeto de Lei nº 2.294/2000, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Eber Silva.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Pedro Wilson, Presidente; Gilmar Machado, Marisa
Serrano e Nelo Rodolfo, Vice-Presidentes; Agnelo
Queiroz, Átila Lira, Celcita Pinheiro, Êber Silva, Edu
ardo Seabra, Esther Grossi, Eurico Miranda, Flávio
Arns, João Matos, Jonival Lucas Júnior, Luís Barbo
sa, Maria Elvira, Nice Lobão, Nilson Pinto, Osvaldo Bi
olchi, Osvaldo Coelho, Renato Silva, Walfrido Mares
Guia e Zé Gomes da Rocha.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. Deputa
do Pedro Wilson, Presidente.

*PROJETO DE LEI N!! 2.S08-A, DE 2000
(Do Sr. Silvio Torres)

Denomina "Aeroporto Internacional de
Guarulhos - André Franco Montoro" o aero
porto internacional da cidade de Guarulhos,
Estado de São Paulo; tendo parecer da Co
missão de Viação e Transportes, pela apro
vação deste, com emenda, e pela rejeição
do nº 2.547/00, apensado (relator: Deputado
Mário Negromonte).

(às Comissões: de Viação e Transpor
tes; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (art. 54 - Art. 24, 11)

·Projeto inicial publicado no OCO de 3-3-00
- Projeto apensado: PL. 2.547/00 (OCO de 21-3-00)

PARECER DA COMISSÃO DE
VIAÇÃO E TRANSPORTES

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator

- parecer reformulado
- emenda oferecida pelo relator
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão

COMISSÃO DE.VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N1l2.S08l00

Nos termos do art. 119, caput, I, do
Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, o Sr. Presidente determinou a
abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresen
tação de emendas, a partir de 17-4-00,
por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao projeto
e nem ao seu apensado.

Sala da Comissão, 26 de abril de 2000. - Ruy
Omar Prudêncio da Silva, Secretário.

1- Relatório

Para exame desta Comissão encontra-se o Pro
jeto de1.ei n9 2.508, de 2000, de autoria do Deputado
Sílvio Torres, suplementando a denominação do Ae
roporto Internacional de Guarulhos - São Paulo, com
o nome de André Franco Montoro, intelectual e políti
co paulista que exerceu inúmeros cargos públicos no
executivo e no legislativo do Estado de São Paulo e
da União.

Por decisão da Mesa Diretora, a este PL foi
apensado o Projeto de Lei n!!2.547, de 2000, do De
putado José Roberto Batochio, que propõe para o
mesmo aeroporto a denominação suplementar do
aviador paulista João Ribeiro de Barros que, entre
1926 e 1927, fez a primeira travessia aérea do Ocea
no Atlântico.

No prazo regimental não foram apresentadas
emendas a nenhum dos projetos.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A formação intelectual de André Franco Montoro
nas áreas de Direito e Filosofia, associada aos valo
res morais elevados, ao caráter ilibado e às posturas
de defesa da democracia e da liberdade levaram-no
ao exercício de atividades voltadas ao interesse públi
co, mediante funções diretivas no executivo e cargos
eletivos no executivo e legislativo nas esferas munici
pal e estadual de São Paulo e federal da União, desta-
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cando-se como Governadorde São Paulo, Senador e
Ministro do Trabalho e da Previdência Social.

No campo do conheci.mento escreveu livros so
bre ciência do direito, filosofia, poJrtica e democracia,
afora estudos e conferências proferidas em importan
tes centras de ensino do mundo, a exemplo das Uni
versidades de Roma, Paris, Bruxelas, Washington,
Buenos Aires, México e em muitas capitais de países
da América Latina.

Como homem público contribuiu com mais de
cinqüenta anos de trabalho em prol dos ideais demo
cráticos, na luta pela valorização da cidadania, dos di
reitos dos excluídos e, fundamentalmente, no empe
nho para o crescimento econômico e social do Pars,
destacando-se no cenário político interno e externo
como estadista de prestígio.

Pela competência, fineza de trato, posturas cor
retas, procedimentos firmes e inúmeras realizações,
entrou para o rol dos políticos mais populares de São
Paulo, mantendo-se vivo no coração e na memória do
povo paulista até hoje, motivo pelo qual a idéia de
conferir o nome de André Franco Montoro ao Aero
porto Internacional de Guarulhos é corroborada por
toda a sociedade paulistana.

Homenagem póstuma justa à dedicação e com
promisso de toda uma vida às causas públicas, a apo
sição do nome de André Franco Montara ao aeropor
to internacional mais importante do Estado de São
Paulo, localizado em Guarulhos, é o reconhecimento
meritório ao homem íntegro, inovador e a um dos me
lhores políticos do cenário nacional, pelos relevantes
serviços prestados à nação brasileira.

Sem demérito à figura de outro vulto histórico
paulista, o aviador João Ribeiro de Barros que, nos
anos de 1926 e 1927, realizou a primeira travessia aé
rea do Oceano Atlântico, ao qual o PL n2 2.547/00 do
Deputado José Roberto Batochio propõe idêntica ho
menagem, optamos pela moção ao nome do ilustre
polftico aqui enfatizado.

Desse modo, votamos pela Aprovação do PL n2

2.508100, do Deputado Sílvio Torres denominando suple
tivamente o aeroporto internacional de Guarulhos como
"Aeroporto Internacional de Guarulhos - André Franco
Montam" e pela Rejeição do PL n9.2.547/00.

Sala da Comissão, 8 de maio de 2000. - Depu
tado M6rlo Negromonte, Relator.

Parecer Reformulado

Ao analisar os Projetos de Lei n!la 2.508 e 2.574,
de 2000, ambos propondo denominações ao aeropor
to de Guarulhos, em São Paulo, optamos pelo que ho-

menageava o ex-Governador Franco Montora, por
ser figura exponencial, não só paulista mas também
nacional.

Durante a discussão dos projetos na Comissão
de Viação e Transportes, escolhido o projeto do emi
nente Deputado Silvio Torres, foi sugerida alteração
pelo Deputado Edinho Araújo, visando adequar a no
menclatura proposta à legislação pertinente.

Assim, para atenderàs exigências aeronáuticas
internacionais, propomos a seguinte emenda:

Dê-se ao art. 12 do projeto a seguinte redação:
"O aeroporto internacional de Guarulhos, em

São Paulo, passa a denominar-se "Aeroporto Interna
cional de São Paulo/Guarulhos - Governador André
Franco Montara".

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Mário Negromonte, Relator.

111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Viação e Transportes, em reunião

ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente, com
emenda, o Projeto de lei nll 2.508199, e rejeitou o de n2
2.547/00, apensado, nos termos do parecer reformulado
do relator, Deputado Mário Negromonte.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Barbosa Neto - Presidente, Chiquinho Feitosa,

João Ribeiro e Pedro Fernandes - Vice-Presidentes,
Aloizio Santos, Chico da Princesa, Dumo Pisaneschi,
Feu Rosa, Mário Negromonte, Pedro Chaves, Rober
to Rocha, Romeu Queiroz, Sérgio Barros, Sérgio
Reis, Alberto Mourão, Domiciano Cabral, Eunício Oli
veira, João Henrique, Eliseu Resende, Ildefonço Cor
deiro, Neuton Lima, Oscar Andrade, Carlos Santana,
Damião Feliciano, João Coser, Marcos Afonso, Teima
de Souza, Almir Sá, Philemon Rodrigues, Raimundo
Santos, Eujácio

Simões, Edinho Araújo, Alceste Almeida, 'Carlos
Dunga, Francistônio Pinto, Márcio Matos, João Tota e
Olímpio Pires.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Barbosa Neto, Presidente.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO
Dê-se ao art. 12 do projeto a seguinte redação:

Art. 12 O aeroporto internacional de
Guarulhos, em São Paulo, passa a denomi
nar-se "Aeroporto Internacional de São Pau
10/Guarulhos - Governador André Franco
Montoro".

Sala de Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Barbosa Neto, Presidente.
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*PROJETO DE LEI N!! 2.542-A, DE 2000
(Do Sr. Wagner Salustiano)

Institui a segunda-feira de carnaval
como Dia Nacional de Oração; tendo pa
recer da Comissão de Educação, Cultura
e Desporto, pela rejeição, contra o voto
do Deputado Clovis Volpi, cujo parecer
passou a constituir voto em separado
(Relator: Deputado Clovis Volpi).

(Às Comissões de Educação, Cultura e
Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54 - art. 24, 11.)

*Projeto inicial publicado no DCD de 21-3-2000

PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- pa~ecer vencedor
- parecer da Cor:nissão
- voto em separado

COMissÃo DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 2.542, DE 2000

Nos termos do art. 119, caput, , e §
1!!, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a
abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresen
tação de emendas ao projeto, a partir de
10 de abril de 2000, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 17 de abril de 2000. - Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária.

Voto Vencedor

Com as vênias de estilo, vemo-nos obrigados a
discordar do voto do nobre relator. De fato, consoante
o art. 215 da Constituição Federal, é dever do Estado
garantir a todos o pleno exercício dos direitos cultura
is e o acesso às fontes da cultura nacional, bem como
apoiar e incentivara valorização e a difusão das mani
festações culturais. Assim, não compete ao Estado
julgar se determinada manifestação cultural é "da car-

ne" ou "do espírito", se o folião é um indivíduo liberto
ou libertino, se o exercício obrigatório da oração em
segunda-feira de carnaval é ou não é saudável.

A separação entre Estado e Igreja, entre política
e religião, é princípio básico do regime republicano.
Não cabe a nós, Deputados, prescrever de que forma
deve ser prestada assistência religiosa a quem quer
que seja, nem ordenar de que forma o povo deve diri
gir-se a Deus - por intermédio do Espírito Santo ou
não. É nossa obrigação respeitar a diversidade cultu
ral do povo brasileiro, bem como assegurar o livre
exercício dos cultos religiosos e garantir a proteção
aos locais de culto e as suas liturgias. Cabe às reli
giões e às igrejas, e somente a elas, orientar seus se
guidores - cristãos, budistas, maometanos, hindus,
judeus, xintoístas, católicos romanos, católicos brasi
leiros, evangélicos, kardecistas, umbandistas, etc.,
quanto à doutrina, quanto aos costumes, quanto aos
ritos e, por que não, quanto aos dias que convém de
dicar oração, à meditação e, se for o caso, à palavra
de Deus.

O voto é, pois, pela rejeição do PL nº 2.542, de
2000.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje rejeitou o Projeto
de Lei nº2.54212000, nos termos do parecer vencedor
do Deputado Eurico Miranda, contra o voto do Depu
tado Clovis Volpi, ,cujo parecer passou a constituir
voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Pedro Wilson, Presidente; Gilmar Machado, Marisa
Serrano e Nela Rodolfo, Vice-Presidentes; Agnelo
Queiroz, Atila Lira, Celcita Pinheiro, Éber Silva, Edu
ardo Seabra, Esther Grossi, Eurico Miranda, Flávio
Arns, João Matos, Jonival Lucas Júnior, Luís Barbo
sa, Maria Elvira, Nice Lobão, Nilson Pinto, Osvaldo Bi
olchi, Osvaldo Coelho, Renato Silva, Walfrido Mares
Guia, Zé Gomes da Rocha Clovis Volpi.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Pedro Wilson, Presidente.

Voto em separado

1-,Relatório

O projeto de lei de autoria do ilustre Deputado
Wagner Salustiano institui o Dia Nacional de Oração,
a ser celebrado na segunda-feira de carnaval.

De acordo com as normas regimentais da Casa,
o projeto de lei em apreço chega, sem emendas, à
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Comissão de Educação, Cultura e Desporto para
exame da matéria quanto ao mérito.

11- Voto

A iniciativa legislativa do nobre Deputado Wag
ner Salustianoé digna de louvor, pois institu~ o Dia
Nacional de Oração estrategicamente na segun
da-feira de Carnaval, ponto facultativo, dia em que
tradicionalmente as festas carnavalescas estão no
auge em todo o Pars.

Ora, sabemos todos que nesse dia os foliões
não apenas brincam e se divertem saudavelmente,
como já foi o sentido do carnaval no Brasil, mas, so
bretudo, são expostos a perigos e tentações da pior
espécie: uso de drogas, prostituição, contendas, cri
mes, acidentes e excessos diversos, como destaca
do pelo nobre autor na justificação da sua proposi
ção.

Sem dúvida tem grande mérito educacional e
cultural a proposta em apreço ao acenar com o sua
ve convite à oração, destinado a todos, de todas as
denominações religiosas. Creio, sobretudo, no papel
positivo desse convite junto à juventude, aquele seg
mento mais vulnerável da nossa sociedade, e que,
por isso, mais ameaças sofre durante as festas de
carnaval.

Diante do exposto, voto pela aprovação do
Projeto de Lei n2 2.542, de 2000, do meu ilustre co
lega Deputado Wagner Salustiano.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2000. _
Deputado Clovis Volpi.

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE AGRICULruRA E pOLfncA RURAL
51!! LEGISLATURA - 2ll SESSÃO LEGISLATIVA

O Deputado GERSON PERES, Presidente des
ta Comissão, fez a seguinte

Distribuição ni 712000

Em 17-5-2000

Ao Deputado B. SÁ

Projeto de Lei n2 2.829/2000 - do Sr. Valdir
Ganzer e outros - que dispõe sobre a reversãó de
imóveis públicos rurais alienados ou concedidos e
dá outras providências.

Ao Deputado RAINEL BARBOZA

Projeto de Lei nº 2.731/2000 - do Sr. Marcos
Afonso - que "proíbe a implantação de projetos de

colonização para reforma agrária em áreas de flo
restas primárias.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. Moi
zés Lobo Cunha, Secretário.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

51ª LEGISLATURA - 211 SESSÃO LEGISLATIVA

O Deputado JOSÉ INDIO, Presidente desta Co
missão, fez

a Seguinte

Distribuição n!2 412000

Em 17-5-2000

Ao Deputado RUBENS FURLAN

Projeto de Lei nl! 2.630/2000 - do Sr. Norberto
Teixeira - que "altera a Lei nº 6.766, de 19 de de
zembro de 1979, que "dispõe sobre o parcelamento
do solo urbano e dá outras providências", para defi
nir condições para implantação de novos loteamen
tos".

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Jor
ge Henrique Cartaxo, Secretário.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
51!! LEGISLATURA - 2!! SESSÃO LEGISLATIVA

O Deputado LUIZ ANTÓNIO FLEURY FILHO,
Presidente desta Comissão, fez a seguinte

Distribuição n!2 912000

Em 17.05.2000

Ao Deputado JOSE JANENE

Projeto de Lei nº 2.728/2000 - do Sr. Nilson
Pinto - que "altera dispositivos das Leis nº 7.990, de
28 de dezembro de 1989, nº 8.001, de 13 de março
de 1990, nº 9.648, de 27 de maio de 1998, e dá ou
tras providências."

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Le
nlvalda D. S. A. Lobo, Secretária.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

51 ft LEGISLATURA.:_~ª SESSÃO LEGISLATIVA

O Deputado LUIZ CARLOS HAULY, Presidente
desta Comissão, fez a seguinte
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Distribuição nº 312000

Em 17-5-2000

Ao Deputado PEDRO VALADARES

Mensagem nll 440/2000 - do Poder Executivo -
que "submete à consideração do Congresso Nacio
nal o texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do '

Brasil e o Governo da República Tcheca sobre
Cooperação Técnica e Procedimentos Sanitários e
Fitossanitários, celebrado em BrasrHa, em 18 de no
vembro de 1999".

,À Deputada ELCIONE BARBALHO

Projeto de Lei nº 2.696/2000 - do Sr. Pompeo
de Mattos - que "determina à autoridade policial e
aos órgãos de. segurança pública a busca imediata
de pessoa desaparecida menor de 16 (dezesseis)
anos ou pessoa de qualquer idade portadora de de
ficiência ffsica, mental e/ou sensorial."

Ao Deputado ARNON BEZERRA

Projeto de Lei nll 2.75212000 - do Sr. Alberto
Fraga - que "disciplina a contratação de estrangeiro
por pessoa jurídica de direito privado, e dá outras
providencias".

Ao Deputado JOSÉ THOMAZ NONÓ

Projeto de Lei nll 2.754/2000 - do Sr. Alberto
Fraga - que "dispõe sobre o fornecimento da locali
zação de telefones celulares aos organismos polici
ais, pelas empresas prestadores de serviço telefôni
co."

Ao Deputado JAIR BOLSONARO

Projeto de Lei nº 2.773/2000 - do Sr. Alceste
Almeida - que "altera a redação do art. 235 do Códi
go Penal Militar, excluindo do texto o crime de pede
rastia".

Ao Deputado FRANCISCO RODRIGUES

PROJETO DE LEI nll 2.859/2000 - do Poder
Executivo - que "institui o Programa de Desenvolvi
mento Cientffico e Tecnológico do Setor Espacial, e
dá outras providências."

Ao Deputado ALBERTO FRAGA

Projeto de Lei nll 2.895/2000 - do Sr. De Velas
co - que "dispõe sobre a concessão de gratuidade
ao Policial Militar no sistema de transporte público
coletivo rodoviário interestadual".

Sala da Comissão, em 17 de maio de 2000. 
Walbia L6ra, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

O Deputado JOVAIR ARANTES, Presidente da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, fez a seguinte

Distribuição n9 812000

Em 17-5-2000

Ao Deputado NILTON CAPIXABA

Projeto de Lei nll 2.730/2000 - do Sr. Marcos
Afonso - que "altera a Lei n!! 8.443, de 16 de julho de
1992, que "dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal
de Contas da União, e dá outras providências".

Ao Deputado PEDRO HENRY

Projeto de Lei n!! 3.010/2000 - do Ministério
Público da União (PGR n!! 3/2000) - que "dispõe so
bre a criação de cargos de Procurador de Justiça,
Promotor de Justiça e Promotor de Justiça Adjunto,
no âmbito do Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios, e dá outras providências·.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Ana
mélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLíTICA RURAL

51 §LEGISLATURA 2§ SESSÃO LEGISLATIVA

O Deputado GERSON PERES, Presidente des
ta Comissão, fez a seguinte

Redistribuição nº 612000

Em 17-5-2000

Ao Deputado RUBENS BUENO

Projeto de Lei n!!2.430/2000 - do Sr. Clementino
Coelho-que "Acrescenta0 artigo 14-Aà Lei n!!9.433,
de 8 de janeiro de 1997, que "institui a PoHtica Nacio
nal de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o
inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera
o art. 1li da Lei n!l8.001 , de 13 de março de 1990, que
modificou a Lei n!! 7.990, de 28 de dezembro de
1989....

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Moi
zés Lobo da Cunha, Secretário.
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COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

O Deputado MÁRCIO REINALDO MOREIRA.
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle. fez a seguinte

Redistribuição nl 512000
Em 17·5-2000

Ao Deputado DA. HELENO
Proposta de Fiscalização e Controle nl 88/98 

do Sr. Miro Teixeira, que "Solicita fiscalização sobre
processo sucessório entre BNH e Caixa Econômica
Federal. com respeito ao ativo e passivo das Funda
ções que as entidades. respectivamente. patrocinava
e patrocina".

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. Maria
Helena Pinheiro Monteiro, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO. DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

O Deputado JOVAIR ARANTES, Presidente da
Comissão de Trabalho. de Administração e Serviço
Público, fez a seguinte

Redistribuição n2 4/2000

Em 17-5-2000

Ao Deputado HERCULANO ANGHINETTI

Projeto de Lei nl 4.148-Al98 - dos Srs. Jaques
Wagner e Maria Laura - que "cria as Comissões
Internas de Qualidade Ambiental (CIQAs)".

Projeto de Lei nº 1.969/99 :. do Sr. Nelson Pel
legrino - que "dispõe sobre a formação compulsória
de provisão. pelas EV'Tlpresas prestadoras de paga
mento de obrigações trabalhistas".

Projeto de Lei nS! 2.080/99 - c!o Sr. Paulo Paim 
que "disciplina as relações jurídicas decorrentes da
perda de eficácia do disposto no artigo 22 das Medi
das Provisórias nlls 1.523/96, '1.523-1/96 e
1.523-2196. no tocante à alteração do' artigo 148 da
Lei nº 8.213. de 24 de julho de 1991".

Ao Deputado MARCUS VICENTE

Projeto de Lei nli! 4.836/98 - do Sr. Luís Barbo
sa - que "altera a Lei nº 8.036. de 11 de maio de
1990, que "dispõe sobre o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço". a fim de instituir o recolhimento
de depósito para o trabalhador domé~tico".

Ao Deputado PEDRO CORRÊÀ

Projeto de Lei nl 2.326/2000 - do Sr. Nilton Bai
ano - que "altera a Lei nº 9.715. de 25 de novembro
de 1998, para estabelecer a obrigatoriedade de re
colhimento, por parte dos empregado~es rurais e ur
banos, pessoas físicas, das contribuições para o
Programa de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP".

Projeto de Lei n2 2.587/2000 - do Sr. Marcos
Afonso - que "dispõe sobre a participação popular e
o controle social dos atos de gestão do Poder Públi
co, disciplina o acesso dos cidadãos e da sociedade
civil organizada a informações relativas às finanças
públicas e dá outras providências".

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. 
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo. Secretária.
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Themistocles Sampaio •••••••.•••• PMDB
Wellington Dias .••••••.......•.. PT

.Rio Grande do Norte
Ana Catarina ••••••.••..••••••... PMDB
Betinho Rosado .••..••••••....... PFL
Henrique Eduardo Alves ••.•..•••• PMDB
Iberê Ferreira •••.•.•••••••....• PPB
Laire Rosado ••••••.•••••.••.••.. PMDB
Lavoisier Maia •.•..••••••.•.•..• PFL
Múcio Sá ••••.•••••.•••••.•.•.... PMDB
Ney Lopes •.••••••..•••••...•.••• PFL

Paraíba
Adauto Pereira•••.••••••••••••.• PFL
Álvaro Gaudêncio Neto ...•••.•... PFL
Armando Abílio ..•..••.•.•••.•.•• PMDB
Avenzoar Arruda ••••••..•...••... PT
Carlos Dunga ....•...•...•.•.•... PMDB
Damião Feliciano•..••.........•. PMDB
Domiciano Cabral •••••••••.•••... PMDB
Efraim Morais ••••••••••..••••••• PFL
Inaldo Leitão •.••...•••..••.•..• PSDB
Marcondes Gadelha ...••.••....•.• PFL
Ricardo Rique ••.••••••••.•••••.. PSDB
W.il::;ull Braga .•••••.••••••..••.•• PFL

Pernambuco
Antônio Geraldo ••...••••••...... PFL
Armando Monteiro ....•.••........ PMDB
Carlos Batata •••••••••.••••••..• PSDB
Clementino·Coelho •••••..•••••... PPS
Djalma 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
Lutz 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 Caj ado .•••..•••..••....• PFL
Coriolano Sales .•...•....•...•.• PMDB
Euj ácio Simões ..•...••.........• PL
Félix Mendonça ..•••••••••••••••• PTB
Francistônio Pinto .••••.••••••.. PMDB
Geddel Vieira Lima ..•.•••.•••••. PMDB
Geraldo Simões ..•...•....•..••.. PT
Gerson Gabrielli. ...•........... PFL
Haroldo Lima ..•••..•.•.•....•... PCdoB
Jaime Fernandes ..••.••••••.•..•• PFL
Jairo Azi ......••...•..•..•.•... PFL
Jairo Carneiro ..•.•.•........... PFL
Jaques Wagner ••••••••••••.••.••. PT
João Almeida ...•••.•••••.••.•.•• PSDB
João Leão ....•...••.•...•....... PSDB
Joniv~cas Junior •.•••••••.•• PFL
Jorge Khouiy•.•••••••.•••••••••. PFL
José Carlos Aleluia •••.....••... PFL
José Lourenço ...•.•••••.••••.... PFL
José Rocha .....••............... PFL
José Ronaldo .•••••..•........••• PFL
Jutahy Junior ...•••.•••.•.••.•.. PSDB
Leur Lomanto •.•.•••.••••.••••..• PFL
Luiz
Moreira .........•••••...... S . PART .
Manoel Castro ••••.•••.•••••••••. PFL
Mário Negromonte •..••.........•. PSDB
Nelson Pellegrino •..•..•••..•.•. PT
Nilo Coelho ••••..••••.•••.•.••.. PSDB



Paulo Braga PFL
Paulo Magalhães ........•......••PFL
Pedro Irujo •••••••.....•....•.•. PMDB
Reginaldo Germano PFL
Roland Lavigne PFL
Saulo Pedrosa••...............•. PSDB
Ursicino Queiroz •••....•.••••••• PFL
Waldir Pires .•••••.....•....••.• PT
Walter Pinheiro PT
Yvonilton Gonçalves •...•........ ~~B

Minas Gerais
Ademir Lucas ..••••••...•...••••• PSDB
Aécio Neves ............•........ PSDB
Antônio do Valle PMDB
Aracely de Paula •••...••........ PFL
Bonifácio de Andrada ••••••.•.•.• PSDB
Cabo Júlio PL
Carlos Mosconi ..•...•.••.....••• PSDB
Cleuber Carneiro ..•....•.•..•.•. PFL
Custódio Mattos .......•......... PSDB
Danilo de Castro .......•••...... PSDB
Edmar Moreira ..........••....... PPB
Eduardo Barbosa ........•...••... PSDB
Eliseu Resende •..•.....••••..... PFL
Fernando Diniz •.••...•••••...••• PMDB
Gilmar Machado .........•........ PT
Glycon Terra Pinto .....•........ PMDB
Hélio Costa ..•••••••...••....... PMDB
Herculano Anghinetti ...•........ PPB
Ibrahim Abi-ackel PPB
Jaime Martins ..........•.......• PFL
João Fassarella•••••...••....... PT
João Magalhães .•••.............. PMDB
João Magno ...•••••.....•...••••. PT
José Militão .....•.....•...•..•• PSDB
Júlio Delgado .••••••...•..••.... PMDB
Lael Varella •••....•..........•• PFL
Lincoln Portela•...•.......•.... PSL
Márcio Reinaldo Moreira •........ PPB
Marcos Lima ..•........•••.•..••. PMDB
Maria do Carmo Lara •••••.....••. PT
Maria Elvira PMDB
Mário Assad Júnior ..••••••.•..•• PFL
Mário de Oliveira ..•...•...•.... PMDB
Narcio Rodrigues .......•••••.•.. PSDB
Nilmário Miranda .......••••..... PT
Ode Imo Leão PPB
Olimpio Pires ..........•.•.•.... PDT
Osmânio Pereira .••.....•..•..... PMDB
Paulo Delgado ..•.•.....•••••••.• PT
Philemon Rodrigues .....•........ PL
Rafael Guerra .........••.•...... PSDB
Roberto Brant ..•..•••..•.......• PFL
Romel Anizio ••.•.••...•••••.••.. PPB
Romeu Queiroz ....•••...•........ PSDB
Ronaldo Vasconcellos •..•....•.•. PFL

Saraiva Felipe ........•......... PMDB
Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasileiro ..•...•......... PMDB
Virgílio Guimarães ....•......... PT
Vittorio Medioli ......•......... PSDB
Walfrido Mares Guia ...•......... PTB
Zaire Rezende ...•.••••••.•••...• PMDB
Zezé Perrella ......•.•••.......• PFL

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 Baiano PPB
Ricardo Ferraço ..•.•••••••...... PSDB
Rita Camata .•......••. -•...•..... PMDB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde ..............•.. PPB
Aldir Cabral •.........•......•.. PSDB
Alexandre Cardoso ............••. PSB
Alexandre Santos ..••.••......•.. PSDB
Almerinda de Carvalho ••... ; ..••• PFL
Arolde de Oliveira ....•......... PFL
Ayrton Xerêz ..........•......... PPS
Bispo Rodrigues .......•......•.. PL
Carlos Santana ...............•.. PT
Celso Jacob .•................... PDT
Coronel Garcia ........•......... PSDB
Dino Fernandes ........•......... PSDB
Dr. Heleno PSQB
Eber Silva ..•.........••........ PDT
Eduardo Paes ............•....... PTB
Eurico Miranda .........•••••..•• PPB
Fernando Gabeira ......••........ PV
Fernando Gonçalves ...•.......... PTB
Iédio Rosa ..•................... PMDB
Jair Bolsonaro .•••.•.....•.•..•• PPB
Jandira Feghali •••....•..•.••••• PCdoB
João Mendes .•.........•......... PMDB
João Sampaio •••••••••.........•• PDT
Jorge Bittar•.....•......•...... PT
Jorge Wilson •...••.........•.••• PMDB
José Carlos Coutinho .....•..•... PFL
Laura Carneiro PFL
Luís Eduardo ..........•......... PDT
Luiz Ribeiro ••........••....••.• PSDB
Luiz Sérgio .•.......••••...••••• PT
Mareio Fortes ...............•... PSDB
Mattos Nascímento PST
Milton Temer •.......•.•......... PT
Miriam Reid•••......•........... PDT
Miro Teixeira .....•..••......... PDT
Pastor Valdeci Paiva PSL



Paulo Baltazar•................• PSB
Paulo de Almeida ........•....... PPB
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 Chinaglià ...••.•••••••.• 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 ••••.••.....•.•.••.•P~
Dr. Hélio ••••.•.••......•......• PDT
Duilio Pisaneschi •....•.•......• PTB
Edinho Araúj o •..•..•••..•...•••• 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 Genoino ••.......•.••••••••• PT
José índio ••.••••••.•...•..••••• PMDB
José Machado •.•••••••••••.•••••. PT
José Roberto Batochio ...•...••.. PDT
Julio Semeghini .•....•..•...•••• PSDB
Lamartine Posella ••.•.•••.•••••• PMDB
Luiz Antonio Fleury...•.•...•••• PTB
Luiza Erundina •••••••••••••••••• PSB
Maluly Netto •...••••....•••••••. PFL

Marcelo Barbieri ..............•. PMDB
Marcos Cintra •.................. PL
Medeiros .....•..•.••.......•..•. PFL
Michel Temer L .•••••• PMDB
Mil ton Monti 0 ••..••.••• 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 Turna ..••..•....•••.....•• PFL
Rubens Fur1an .....•....•.•••.... PPS
Salvador Zimbaldi PSDB
Sampaio Dória •.•....••••......•• PSDB
Silvio Torres •...••..••....••.•• PSDB
TeIma de Souza PT
Vadão Gomes •.•...••...••••..•.•. PPB
Valdemar Costa Neto ......•...... PL
Wagner Salustiano •.•.....•••.... PPB
Xico Graziano •..••.....•..•.•... PSDB
Zulaiê Cobra .•....••••••.....••. PSDB

Mato Grosso
Celcita Pinheiro PFL
Lino Rossi ••••.•••••....•••...•• PSDB
Osvaldo Sobrinho ..............•. PTB
Pedro Henry..•.•......•......••. PSDB
Ricarte de Freitas .•.....••..••. PSDB
Teté Bezerra .••••..••....•••••.. PMDB
Welinton Fagundes •..••.••....••. PSDB
Wilson Santos ••.........•.....•. PMDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz ....•....••.....•. PCdoB
Alberto Fraga ••..•..••.•...••••. PMDB
Geraldo Magela .•.•.....•......•. PT
Jorge Pinheiro .••.....••••••..•. PMDB
Maria Abadia ••.•..••...•.••••••• PSDB
Paulo Octávio ....•••...••..•..•• PFL.
Pedro Celso •....•.•....•......•. PT
Wigberto Tartuce ..••...•.••..••. PPB

Goiás
Barbosa Neto .•.••••...•••.....•• PMDB
Euler Morais .•....•••....•....•• PMDB
Geovan Freitas .......•••......•. PMDB
Jovair Arantes ••••.•.•••••••..•. PSDB
Juquinha •••.•••.••••...•....•••• PSDB
Lidia Quinan••..••••••••..•••••• PSDB
Lúcia Vânia •...........•......•. PSDB
Luiz Bittencourt .......•......•. PMDB
Nair Xavier Lobo .•••...•••....•• PMDB
Norberto Teixeira•.•............ PMDB
Pedro Canedo •...•...........•.•. PSDB
~edro Chaves .•.........•........ PMDB



Pedro Wilson ••.....•..•..•..•... PT
Roberto Balestra•..•.....•..•..• PPB
Ronaldo Caiado •.••••••••.•••••.• PFL
Vilmar Rocha .•..•..•.••.....•..• PFL
Zé Gomes da Rocha ••••.•..••.•..• PMDB

Mato Grosso do Sul
Ben-hur Ferreira •••••••••••••••• PT
Flávio Derzi ••..•..••••.•••.•..• PMDB
Joao Grandào .•.•••.•.••..•..•..• PT
Marçal Filho .•••••.••••..•..••.• PMDB
Marisa Serrano ••••••.•••....•... PSDB
Nelson Trad..•...•••••••..•.•..• PTB
,Pedro Pedrossian •..•..•.•••••••• PFL
Waldemir Moka •..•..•.••..•.....• PMDB

Paraná
Abelardo Lupion••••••••••••.•••• PFL
Affonso Camargo .•..•..•.•...•..• PFL
Airton Roveda •••••••.••.••.••••• PSDB
Alex Canziani ..••..•.•...••••••• PSDB
Chico da Princesa •••..•..••.••.• PSDB
Dilceu Sperafico ...•........•..• PPB
Dr. Rosinha .••..•..•..•..••.•..• PT
Flávio Arns ...•••..•••••••..•.•• PSDB
Gustavo Fruet •.•••.•.•••.•..••.• PMDB
Hermes Parcianello •••••..•••••.• PMDB
Iris Simões .•...•..•..•....•...• PTB
José Borba PMDB
José Carlos Martinez .••.••.••..• PTB
José Janene .....•..•..••.•..•..• PPB \
Luciano Pizzatto •.......••..•..• PFL
Luiz Carlos Hauly .•.••••.••••••• PSDB
Márcio Matos •••...•••••••.•.•..• PT
Max Rosenmann ...••.•••.••.....•. PSDB
Moacir Michele~to•••..•.....•.•• PMDB
Nelson Meurer ..•.••...•.....•••• PPB
Odílio Balbinotti ••........••.•• PSDB
Oliveira Filho ........•...•.•.•• PSDB
Osmar Serraglio .............•..• PMDB
Padre Roque .................•..•PT
Rafael Greca •••.•.•.•••••••.••.. PFL
Renato Silva .••...•.•.•••••..... PSDB
Ricardo Barros ....•...........•. PPB
Rubens Bueno .••••••.•••.•..••..• PPS
Santos Filho ..••••••••••.•....•• PFL
Werner Wanderer ...•••.•.•....... PFL

Santa catarina
Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss .•••••.........•••• PT
Edinho Bez. • . . • • • • • • . . . • . . . • • • •• PMDB
Edison Andrino •••••......•.•...• PMDB
Fernando Coruja PDT
Gervásio Silva ..•............... PFL
Hugo Biehl ••.•..••....••...•..•. PPB
João Matos .••........•......•... PMDB
João Pizzolatti PPB
José Carlos Vieira ....•.•....•.. PFL

Luci Choinacki ..•.....•.....•..• PT
Pedro Bi t tencourt ..•..••"••..•.•• PFL
Raimundo Colombo ••.••••••••.•••• PFL
Renato Vianna ••.•..•.....•.••. ~.PMDB
Serafim Venzon •••..••.•..•..•..• PDT
Vicente Caropreso •.••••••••••••• PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto ••••••.••.••..••••••• PT
Airton Vipp ••••••••••••••••••••• .l:'V1'
Alceu Collares •••••••••.••.••••• PDT
Augusto Nardes •.•.•..••..••.•••• PPB
Caio Riela •••••.•..••.•..•..•..• PTB
Cezar Schirmer •••••••••••••••••• PMDB
Darcísio Perondi .•.••.•..•..••.• PMDB
Enio Bacci ••••••••••••••••••••.• PDT
Esther Grossi ••••.••••••.••••••• PT
Fernando Marroni ...••••..•..••.• PT
Fetter Júnior •••.•••••••••.••••• PPB
Germano Rigotto .•••••••••••••••• PMDB
Henrique Fontana •••.•.••.•..•..• PT
Júlio Redecker .••••••.••.•....•. PPB
Luis Carlos Heinze •••••..•..•.•• PPB
Luiz Mainardi •.•••..•.•.•••.•••• PT
Marcos Rolim••.••..•..•••••••••• PT
Mendes Ribeiro Filho •••••••••••• PMDB
Nelson Marchezan.........•.•..•. PSDB
Nelson Proença ...........•..•.•• PMDB
Osvaldo Biolchi •••••••••••••.••• PMDB
Paulo José Gouvêa ........•.....• PL
Paulo Paim.................•.... PT
Pompeo de Mattos .•••••••.•••.•.• PDT
Roberto Argenta •..•.••.••••••.•• PHS
Synval Guazzelli ......•••••••••• PMDB
Telmo Kirst ....••••••.•.•••••..• PPB
Valdeci Oliveira•.••••.....•...• PT
Waldir Schmidt •••••••••..••....• PMDB
Waldomiro Fioravante ••.••••••••• PT
Yeda Crusius ..........•...•....• PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
pOLíTICA RURAL

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Gerson Péres (PPB)
1R Vice-Presidente: Waldemir Moka (PMDB)
2R Vice-Presidente: Valdecl Oliveira (pn
3R Vice-Presidente: Ronaldo Calado (PFL)
TItulares

1 vaga

Suplentes

Roberto Balestra (PPB)
Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11
Telefones: 318·6916/6978/6979/6981

PV

PFL
Arolde de Oliveira Adauto Pereira
Cesar Bandeira Francisco Coelho
Corauei Sobrinho Gerson Gabrlelll
José Mendonça Bezerra Gilberto Kassab
José Rocha José Carlos Aleluia
Maluly Netto Ney Lopes
Reglnaldo Germano Paulo Magalhães
Santos Filho Paulo OCtávio
Vlc Pires Franco Sérgio Barcellos
1 vaga 1 vaga

PT
Marcos de Jesus (PSDB) Angela Guadagnin
Nelson Pellegrlno Antonio Carlos Blscaia
Paulo José Gouvêa (PL) Babá
Pedro lrujo (PMDB) Esther Grossi
Pinheiro Landim (PMDB) João Grandão
Walter Pinheiro Paulo Delgado

1 vaga
PPB

Odelmo Leão José Janene
Oliveira Filho Nelson Meurer
Paudemey Avellno (PFL) Wlgberto Tartuce
Robérlo Araújo (PL) Yvonilton Gonçalves
Wagner Salustlano 1 vaga

POT
Dr. Hélio Vivaldo Barbosa
Eurrpedes Miranda 1 vaga

COMISSÃO DE CI@~A E TECNOLOGIA,
COMUNicAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Santos Filho (PFL)
19 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
2; Vice-Presidente: José de Abreu (PTN)
3; Vice-Presidente: lris Simões (PTB)
Titulares

Bloco (PSDB, PTB)
Albérico Cordeiro
Alberto Goldman
Augusto Franco
IrisSimões
João Almeida
Julio Semeghini
Uno Rossi
Luiz Moreira (S. Part.)
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Salvador Zimbaldl
SilasCânlara

A1dir Cabral
Átila Lira

José Carlos Martinez
Léo Alcântara
Magno Malta

Marcus Vicente
Nilson Pinto

Rafael Guerra
Renato Silva

Romeu Queiroz
Sampaio Dória

Walfrido Mares Gula
Welinton Fagundes

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Franclstônio Pinto Antônio José Mota
Gessivaldo lsaias Henrique Eduardo Alves
Hermes Paretanello José Prlante
Jorge Pinheiro Mendes Ribeiro Alho
Jorge Wilson Zalre Rezende
José de Abreu 5 vagas
Marçal Alho
Marcelo Barblerl
Mattos Nascimento
Nelson Proença

Alberto Fraga
Armando Abmo

João Magalhães
Jurandil Juarez

Milton Monti
Pinheiro Landim

4 vagas

Suplentes

Antônio Jorge
CaioRlela

Chiquinho Feitosa
Félix Mendonça
Julio Semeghinl

UdiaQulnan
Luiz Ribeiro

Nllton Capixaba
Paulo Kobayashl
Sérgio Carvalho

Sérgio Barros
1 vaga

Almir Sá
Ary Kara

Fetter Júnior
Júlio Redecker
Luiz Femando
VadãoGomes

João Caldas (PL)
1 vaga

Betinho Rosado
Darci Coelho

Gervásio Silva
Joaquim Francisco

José Múclo Monteiro
José Rocha

Marcondes Gadelha
Reglnaldo Germano

Wemer Wanderer
Zezé Perrella

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelll
Joaquim Brito
Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Waldomiro Fioravante

PT

Rubens Bueno

Uncoln Portela
PPS

POT

PPB

Aldo Rebelo
Paulo José Gouvêa (PL)

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSB, pedoB)

Carlos Dunga
Confúcio Moura
Gerson Péres (PPB)
Luiz Dantas
Moacir Mlcheletto
Osvaldo Reis
Rainel Barbosa
Silas Brasileiro
Themrstocles Sampaio
Waldemlr Moka

PFL
Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Francisco Coelho
Jaime Femandes
Joel de Hollanda
KátiaAbreu
Paulo Braga
Ronaldo Caiado
ZlIa Bezerra
1 vaga

Adão Pretto
Geraldo Simões
João Grandão
Luci Cholnacki
Nilson Mourão
Padre Roque

Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Luis Carlos Heinze
Telmo Kirst

Giovanni Queiroz
Pompeu de Mattos

Anlvaldo Vale
B.Sá
Carlos Batata
Helenildo Ribeiro
José Carlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marqu~zelli

Nelson Meure~ (PPB)
Odmo Balblnottl
Saulo Pedrosa
Valdeci Oliveira (PT)
Xlco Grazlano

João Tota (PPB)
Romel Anlzio (PPB)

Valdir Ganzer (pn

Adelson Ribeiro (PSC)



Bloco (PM08, PST, PTN)

Suplentes

José de Abreu
Remi Trinta

Silas Brasileiro
Udson Bandeira

1 vaga

Femando Ferro
João Paulo

Marcos Afonso

Inácio Arruda

Alcione Athayde
Cunha Bueno

Femando Coruja

Aroldo Cedraz
Euler Ribeiro

Jaime Femandes
Laura Carneiro

Pedro Pedrosslan

Or. Eviláslo
Gonzaga Patriota

Alceu Collares
Pompeo de Mattos

Bispo Wanderval
Ojalma Paes (PSB)

Cleonâncio Fonseca
Or. Benedito Oias

Eurico Miranda
Jair Boisonaro

Wagner Salustlano

A1ofzio Santos
Ouilio Pisaneschl

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Vanessa Grazzlotln (PedoB)
Xico Graziano

POT

PPB

POT

Bloco (PSB, PCdoB)

PPB

PFL

PT

Paulo Baltazar

AryKara
Augusto Farias
Edmar Moreira
Ibrahim Abl-Ackel
Osvaldo Sobrinho (PSOB)

PPS

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PL, PSL)
Bispo Rodrigues
Luciano Bivar

Flávio Derzi
José Borba
Luiz Bittencourt
Ricardo Izar
Salatiei Carvalho

Badu Picanço
João Colaço (PMDB)
Luiz Ribeiro
Márcio Bittar (PPS)
Ricarte de Freitas
Sebastião Madeira

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto
Paes Landim
Pedro Blttencourt
Ronaldo Vasconcellos

Ayrton Xerêz Rubens Furtan
Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6922/6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Salatiel Carvalho (PMOB)
1º Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
2º Vice-Presidente: Pedro Blttencourt (PFL)
32 Vice-Presidente: Arlindo Chlnaglia (PT)
Titulares

Femando Zuppo

Femando Coruja
José Roberto Batochlo

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Almeida
Sérgio Miranda

Celso Russomanno
Femando Gabelra (PV)

Arlindo Chlnaglia
Ben-Hur Ferreira
João Magno

Suplentes

Átila Lins
Claudio Cajado

Coraucl Sobrinho
Jairo Cameiro
José Ronaldo
Luis Barbosa
Maluly Netto
Paes Landim

Robson Tuma
Vic Pires Franco

João Henrique
Mauro Benevides

Nelo Rodolfo
Pedro Irujo

Pedro Novais
Ricardo Izar

Themfstocles Sampaio
3 vagas

PFL

PPS

Bispo Rodrigues
José Aleksandro

Or. Evlláslo
Roberto Rocha (PSOB)

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSOB, PTB)
Alexandre Cardoso (PSB)

Anlvaldo Vale
, Átila Lira

Bonifácio de Andrada
João Almeida

João Leão
Luiz Antonio Fleury

Marcus Vicente
Max Rosenmann

Nelson Marquezelll
Nicias Ribeiro

Odflio Balbinottl
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Almeida de Jesus
Bispo Wanderval

André Benassl
Caio Rlela
Eduardo Paes
Femando Gonçalves
Inaldo Leitão
Jutahy Junior
Léo Alcântara
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Ronaldo Cezar Coelho
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulalê Cobra

Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Darci Coelho
Jaime Martins
Moronl Torgan
Ney Lopes
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
Roland Lavlgne
Vllmar Rocha

Agnaldo Muniz João Hemnann Neto
Secretária: Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo 11, Sala 13-T
Telefones: 318-6906/6908 Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Ronaldo Cesar Coelho (PSOB)
1º Vice-Presidente: Inaldo Leitão (PSOB)
2º Vice-Presidente: lédlo Rosa (PMOB)
32 Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Titulares

Evandro Milhomen
Luiza Erundlna

Cezar Schirmer
Coriolano Sales
Geovan Freitas
Henrique Eduardo Alves
lédlo Rosa
Júlio Delgado
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Osmar Serragllo
Renato Vianna

Bloco (PL, PSL)
Pastor Valdecl Paiva Valdemar Costa Neto

PPS
Geraldo Magela
José Dirceu
José Genofno
Marcelo Oéda
Waldir Pires
1 vaga

PT

Or. Roslnha
José Machado
Marcos Rolim

Nelson Pellegrino
Professor Lulzinho

Teima de Souza

Regls Cavalcante
Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6929/6935

Edinho Araújo

Fax: 318-2146



Presidente: Marcos Rollm (PT)
12 Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
22 Vice-Presidente: Miriam Reid (PDT)
32 Vice-Presidente: José Antonio Almeida (PSB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

Marcos Cintra

Augusto Nardes
1 vaga

1 vaga

Carlito Merss
Geraldo Simões
João Fassàrella

Edison Andrlno
Germano Rigotto
Nelson Proença
Zaire Rezende

1 vaga

Antonio Cambraia
Antonio Kandlr
Eduardo Paes

L1dia Qulnan
Marlsa Serrano
Xlco Graziano

Arolde de Oliveira
Raimundo Colombo

Ricardo Fiuza
Ronaldo Vasconcellos

1 vaga

PT

PFL

POT

PPB

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PMOB, PST, PTN)

João Caldas

PFL
Almerinda de Carvalho Jaime Martins
Marcondes Gadelha Laura Carneiro
Neuton Lima Moroni Torgan
Nice Lobão Roland Lavigne
Reglnaldo Germano Zila Bezerra

PT
Marcos Rolim Fernando Ferro
Nelson Pellegrino Pedro Wilson
Padre Roque 1 vaga

PPB
José Linhares Eurico Miranda
1 vaga Jair Bclsonaro

POT
Mlrlam Reid EberSilva

Bloco (PSB, PCdoB)
Agnelo Queiroz Paulo Baltazar

Bloco (PL, PSL)
Cabo Júlio Lincoln Portela

PPS
Regis Cavalcante Márcio Bittar
Secretário: Marcia Marques de Araujo
Local: Ãnexo 11
Telefone: 318-8285 Fax: 318-2170

Enio Bacci

Alex Canzlani
Emerson Kapaz (PPS)
Marclo Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço
Sérgio Guerra

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Euler Ribeiro
Gerson Gabrlelli
Jairo Carneiro
Paulo OCtávio
Rubem Medina

PresIdente: Enio Bacci (PDT)
111 Vice-Presidente: João Sampaio (pOr)
22 Vice-Presidente: João Pizzolattl (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo OCtávio (PFL)
Titulares

Clementino Coelho (PPS)
José Machado
Luiz Mainardi

João Pizzolatti
Júlio Redecker

Bloco (PSB, PCdoB)
João Sampaio (pOr) Veda Crusius (PSDB)

Bloco (PL, PSL)

Ana Catarina
AntOnio do Valle
Armando Monteiro
Jurandll Juarez
MúcloSá

1 vaga

Suplentes

Paulo Baltazar

João Pizzolattl
Simão Sesslm

Nllmário Miranda
Valdecl Oliveira

Valdir Ganzer

Cesar Bandeira
Jonival Lucas Junior

Pedro Fernandes
ZlIa Bezerra

1 vaga

Danilo de Castro
Fernando Gabeira (PV)

Marcos de Jesus
Nilmário Miranda (PT)

Walter Pinheiro (PT)
1 vaga

Ana Catarina
José Chaves

Waldir Schmidt
2 vagas

PFL

Bloco (PSOB, PTB)
Ademir Lucas

Albérico Cordeiro
Antonio Carlos Pannunzlo

Carlos Mosconi
Juqulnha

Manoel Salvlano
Bloco (PMOB, PST, PTN)

Sérgio Novais (PSB)

Bloco (PSB, PCdoB)

PPB

PT

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: José índio (PMDB)
12 Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
22 Vice-Presidente: Marinha Raupp (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Titulares

2 vagas

Inácio Arruda

Iara Bernardi
Márcio Matos
Maria do Carmo Lara

POT

Gustavo Fruet
João Mendes
José índio
Norberto Teixeira
Zaire Rezende

Bloco (PL, PSL)
Wilson Santos (PMDB) João Sampaio (PDT)

PPS
Rubens Furlan Eliseu Moura (PPB)
Secretário: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo 11, piso superior, sala 1B4-C
Telefones: 318-7072/7073 Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Costa Ferreira
Francisco Garcia
Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
Mauro Fecury
Sérgio Barcellos

Adolfo Marinho
Dino Fernandes
João Castelo
João Leão
Marinha Raupp
1 vaga

Badu Plcanço
Eduardo Barbosa
FlávioArns
José Antonio Almeida (PSB)
Max Mauro
Sebastião Madeira

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Elclone BarbaJho
Udson Bandeira

~·vagas

Alberto Fraga
Aávio Derzi
Júlio Delgado
RltaCarnata
1 vaga



PPS Juquinha
Luiz Carlos Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço

3 vagas

. Antonio Paloccl
Geraldo Magela

'Henrique Fontana
. Milton Temer

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Coriolano Sales
Luiz Dantas

4 vagas

'Franclsco Garcia
Ciro Nogueira

Jõsé Carlos Vieira
José Lourenço

Moreira Ferreira
Nice Lobão

Osvaldo Coelho
Paudemey Avellno

PT

PFL

Bloco (PMDB, PST, PTN)

José Militão
Max Rosenmann
RodrlgoMala
Sampaio Dória
Silvio Torres
Yêda Cruslus
1 vaga

Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury
José Ronaldo
Lael Varella
Manoel Castro
Mussa Demes
Roberto Brant
1 vaga

Carllto Merss
João Paulo
José Pimentel
Ricardo Berzoini

Edlnho Bez
Gastão Vieira
Germano Rigotto
José Aleksandro (PSL)
José Priante
Milton Montl

(Pedro Novais
1 vaga

Suplentes

Agnaldo Muniz

Clovis Volpl
Dlno Fernandes

Femando Gonçalves
FeuRosa

L1dia Qulnan
Nelson Marchezan

Raimundo Gomes de Matos
Bloco (PMDB, PST, PTN)

Alberto Mourão
Gastão Vieira

Milton Monti
Osmar Serragllo

Rita Camata

Bloco (PSDB, PTB)

Rubens Bueno
Secretário: Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo 11
Telefones: 318-7024/7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

João Matos
Maria Elvira
Nelo Rodolfo
Osvaldo Blolchi
Paulo Lima
Zé Gomes da Rocha

Presidente: Pedro Wilson (PT)
111 Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
22 Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
3l! Vice-Presidente: Nelo Rodolfo (PMDB)
Titulares

Ademir Lucas
Átila Ura
Bonifácio de Andrada
Eduardo Seabra
FlávioAms
Marisa Serrano
Nilson Pinto

PPS

Agnelo Queiroz 1 vaga
Bloco (PL, PSL)

Jonival Lucas Junior (PFL) Luciano Blvar

Suplentes

EuJácio Simões

Herculano Anghlnetti
Luis Carlos Helnze

2 vagas

PPB

Bloco (PL, PSL)

PPS
Marcos Cintra

Fetter Júnior
Iberê Ferreira
2 vagas

Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
1l! Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
22 Vice-Presidente: Luiz Femando (PPB)
ali Vice-Presidente: Manoel Salviano (PSDB)
Titulares

Pedro Eugênio Emerson Kapaz
Secretária: Maria Unda Magalhães
Local: Anexo 11 Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Dr. Eviláslo Eduardo Campos

PDT
Wanderley Martins 2 vagas
1 vaga

Bloco (PSB, PC do B)

Bloco (PSDB, PTB)
Dr. Heleno João Almeida
Ellseu Moura (PPB) João Leão
Manoel Salviano Josué Bengtson
Max Mauro Mário Negrornonte
Rommel Feljó Sebastião Madeira
Wlgberto Tartuce (PPB) Zenaldo Coutinho

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Damião Fel/clano

Gastão Vieira
João Henrique

Jorge Tadeu Mudalen
1vaga

Anlbal GomeS
Delfim Netto (PPB)
Hélio Costa
João Magalhães
Mauro Benevides

Suplentes

Mlriam Reld

Joel de Hollanda
Mauro Fecury
Neuton Lima

Raimundo Santos
Santos Alho

Fernando Marconl
Professor Luizinho

Walter Pinheiro

Antonio Joaquim Araújo
Clementlno Coelho (PPS)

José Unhares

PT

PFL

PDT

PPB

Bloco (PSDB, PTB)
I Adolfo Marinho

Anlvaldo Vale
IrisSlm6es

Bloco (PSB, PC do B)

Celclta Pinheiro
LuIs Barbosa
Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Zezé Perrella

Esther Grossi
Gllmar Machado
Pedro Wilson

Eurico Miranda
Renato Silva (PSDB)
1 vaga

EberSilva

Walfrldo Mares Gula (PPS) Agnaldo Muniz
Secretário(a): Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11
Telefone: 318-6900/6905/7011/7012

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

Presidente: Manoel castro (PFL)
12 Vice·Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
211 Vice-Presidente: Ibere Ferreira (PPB)
311 Vice-Presidente: Antonio Cambraia (PSDB)
Titulares

Antonio Cambraia
Antonio Kandir
Custódio Mattos



Bloco (PSB,PC do B)
Luiz Fernando (PPB)

Airton Cascavel
Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo li
Telefones: 318-6888/6887

Bloco (PL, PSL)

PPS

Suplentes

Amon Bezerra
Custódio Matlos
Eduardo Seabra

Jovalr Arantes
Jutahy Junior

Pedro Canedo
Rlcarte de Freitas

Rommel Felj6
Saulo Pedrosa

2 vagas

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Anexo li. Sala T-56 - Reunião: 41s feiras
Telefones: 318-6944/6946 Fax: 318·2137

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMrLlA

Presidente: Cleuber Camelro (PFL)
111 Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
211 Vlce·Presldente: Remi Trinta (PST)
311 Vice-Presidente: Celso Gigllo (PTB)
Titulares

Bloco (PSOB, PTB)
A1clone Athayde (PPB)
Carlos Mosconi
Celso Gigllo
Eduardo Barbosa
L1dla Qulnan
Lúcia Vânia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
RenlldoLeal
Sérgio carvalho
Vicente Caropreso

Sérgio Novais

Fax: 318-2176

Dllceu Sperafico
1 vaga

1 vaga

GUmar Machado
João Magno
Pedro Celso

Regis Cavalcanti

Almeida de Jesus

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins

José carlos Coutinho
Medeiros

Urslclno Queiroz
PT

PFL

POT

PPB

Valdemar Costa Neto

1 vaga

Márcio Reinaldo Moreira
Simão Sesslm

AntOnio Geraldo
JalroAzi
Paulo Marinho
Robson Tuma
1 vaga

Joaquim Brito
Marcos RoIlm
Welllngton Dias

Bloco (PMOB, PST, PTN)

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Presidente: Luiz Antonio Reury (PTB)
111 Vice-Presidente: Moreira Ferreira (PFL)
211 Vice-Presidente: Nlclas Ribeiro (PSDB)
311 Vice-Presidente: Femando Ferro (PT)
TItulares

Bloco (P~DB,PTB)

Iberê Ferreira
Oliveira Filho

2. vagas

Arlindo Chinaglia
Luci Choinackl

Paulo Paim
Ricardo Berzoini

1 vaga

Antônio Geraldo
Celcita Pinheiro

Costa Ferreira
Ildefonço Cordeiro

José Mendonça Bezerra
Paulo Marinho

Ronaldo Calado
Wilson Braga

1 vaga

PT

PPB

PFL

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Confúcio Moura
Glycon Terra Pinto

Lalre Rosado
6 vagas

Antonio Paloccl
Dr. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana
João Fassarella

Antonio Joaquim Araújo
Arnaldo Faria de Sá
José Linhares
Nilton Baiano

Affonso Camargo
A1merinda de Carvalho
Cleuber Camelro
Dr. Benedito Dias (PPB)
José Carlos Coutinho
Laura Cameiro
lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Urslclno Queiroz

Darcrslo Perondl
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
OsmAnio Pereira
Remi Trlnta
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Ellseu Resende
Lael Varella

Pedro Bitlencourt
2 vagas

Suplentes

Renlldo Leal
Ricardo Rlque

Ricarte de Freitas
Sérgio Barros
Sérgio Guerra

Sérgio Reis

Adão Pretlo
Iara Bemardi

VlrgRío Guimarães

EdlnhoBez
Luiz Plauhyllno (PSDB)

Salatiel Carvalho
2 vagas

PT

PFL

PPB

Femando Ferro
Luiz Sérgio
Professor Lulzlnho

Gerváslo Silva
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira
Pedro Pedrossian

Alceste Almeida
Antonio Feijão
Betlnho Rosado fPFL)
Félix Mendonça (PTB)
Marcos Lima

Airton Roveda
AntOnio Jorge
Juquinha
Luiz Antonio Fleury
Nlclas Ribeiro
Paulo Feljó

Haroldo Lima
Bloco (PSB,PC do B)

Bloco (PSB,PC do B)
OJalmaPaes
Jandira Feghall

Agnelo Queiroz
Luiza Erundina

Or. Hélio
1 vaga

POT
Alceu Collares
Seraflm Venzon

B. Sá (PSDB)
Ricardo Barros

Romel Anizlo

Airton Dlpp
PDT

Alexandre Cardoso

José Janene
VadãoGomes
Yvonllton Gonçalves

Ollmplo Pires

L1nco1n Portela
Bloco (PL, PSL)

Eduardo Campos (PSB)
Bloco (PL, PS~)

Árrnando AbOio (PMDB) Pedro Eugênio



Suplentes

Alceste Almeida
Anibal Gomes
Carlos Dunga

Francistônio Pinto
Hermes Parclanello

3 vagas

Coronel Garcia
Dr. Heleno

Narcio Rodrigues
Pastor Valdecl Palva (PSL)

Paulo Feijó
SlIasCamara
Silvio Torres

Vlttorio Medloll
3 vagas

Bloco PSOB,PTB

Bloco (PMOB,PST,PTN)

A1olzio Santos
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Duillo Plsaneschl
Feu Rosa
Mário Negromonte
Pedro Chaves (PMDB)
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Sérgio Barros
Sergio Reis

Titulares

Alberto Mourão
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Eunlcio Oliveira
João Henrique
José Chaves
Olavo Calheiros
Waldir Schmidt

Suplentes

Fax: 318-2156

Pedro Eugênio

Arthur VirglJio
José Militão
Lúcia Vânia

Narcio Rodrigues
Rodrigo Mala

2 vagas

Bloco (PSOB, PTB)

PPS

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
12 Vice-Presidente: NiJton Capixaba (PTS)
2º Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
32 Vice-Presidente:
Titulares

Angela Guadagnin (PT)
Secretário: Elolzio Neves Guimarães
Local: Anexo 11, Sala 155-A
Telefones: 318-7016 à 7021

Alexandre Santos
Fátima Pelaes
Jovalr Arantes
Marcus Vicente
Nilton Capixaba
Pedro Henry
Ricardo Rique

Airton Cascavel

De Velasco

Jandira Feghall

PPS

Bloco (PL,PSL)

PFL
Aracely De Paula Affonso Camargo
Eliseu Resende AntônIo Carlos Konder Reis
IIdefonça Cordeiro JairoAzi
João Ribeiro Leur Lomanto
Neuton Lima Mussa Demes
Oscar Andrade Paulo Braga
Pedro Fernandes Rubem Medina
Raimundo Colombo 1 vaga

PT
Carlos Santana Luiz Sérgio
Damião Feliclano (PMDB) Márcio Matos
Fernando Marroni Maria Do Carmo Lara
João Coser Nilson Mourao
Marcos Afonso Pedro Celso
Teima De Souza Welllngton Dias

PPB
Albérico Filho (PMDB) JoãoTota
Almir Sá Nllton Baiano
Glicon Terra Pinto (PMDB) Pedro Valadares (PSB)
Philemon Rodrigues (PL) Telmo Kirst
Raimundo Santos (PFL) 1 vaga

POT
Luis Eduardo MiriamReid
1 vaga Olímpio Pires

Bloco (PSB,PCdoB)

Edinho Araújo

Secretário: Ruy Ornar Prudência da Silva
Local: Anexo 11
Telefones: 318·6973 à 6976

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Gonzaga Patriota

Presidente: Evandro Milhomen (PSB)
19 Vice-Presidente: Vanessa Grazzlotln (PCdoB)
2Q Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
3g Vice-Presidente: Jorge Costa (PMDB)

Eujácio Simões

Cabo Júlio

Edlnho Bez
Geovan Freitas

lédlo Rosa
Júlio Delgado

Osvaldo Biolchl
1 vaga

Airton Cascavel

Carlos Santana
Fernando Marroni

José Pimentel

Arnaldo Faria de Sá
Hugo Biehl
João Tota

A1merinda de Carvalho
Expedito Júnior

João Ribeiro
Robson Tuma

Roland Lavigne

PT

PFL

PPS

PPB

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Pedro Celso (PT)

PDT
Vivaldo Barbosa Eurrpedes Miranda

Bloco (PSB, PCdoB)
Vanessa Grazzfontln 1 vaga

Bloco (PL, PSL)
Eduardo Campos (PSB)

Avenzoar Arruda
Babá
Jair Meneguelli

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007

COMISSÃO DE VIAçAo E TRANSPORTES

Presidente: Barbosa Neto (PMDB)
19 Vice-Presidente:Pedro Fernandes (PFL)
22 Vice-Presidente: Chiquinho Feitosa (PSDB)
32 Vice-Presidente: João Ribeiro (PFL)

Herculano Anghlnetti
Pedro Corrêa
Ricardo Barros

José Carlos Vieira
José Múclo Monteiro
Luciano Castro
Medeiros
Wilson Braga

Laire Rosado
,Paulo Paim (PT)
Paulo Rocha (PT)
3 vagas



Bloco (PSB,PCdoB)
Evandro Mllhomen José Antonio Almeida

Bloco (PL,PSL)
Robierlo Araújo José A1eksandro

Titulares Suplentes

Bloco (PSOB.PTB)
Anivaldo Vale Badu Picanço
Josué Bengtson João Castelo
NUton Capixaba Marinha Raupp
Renildo Leal Nilson Pinto
Ricarte de Freitas Pedro Henry
Sérgio Carvalho 1 vaga

Bloco (PMOB,PST,PTN)
Elcione Barbalho Confúcio Moura
Jorge Costa Mário De Oliveira
Jurandil Juarez Rainel Barbosa
Teté Bezerra 2 vagas
Udson Bandeira

PFL
Átila Lins Euler Ribeiro
Luciano Castro João Ribeiro
Raimundo Sant6s KátiaAbreu
Vlc Pires Franco Sérgio Barcellos
Zila Bezerra 1 vaga

PT
Babá José Pimentel
Marcos Afonso Valdir Ganzer
Paulo Rocha Wellington Dias

PPB
Dr. Benedito Dias Luiz Fernando
Vanessa Gr~iotin (PCdoB) 1 vaga

POT
Euripedes Miranda Giovanni Queiroz

Abelardo Luplon
Aracely de Paula

Jorge Khoury
KátiaAbreu

Lavoisier Maia
Luciano Castro

Luciano Plzzatto
Manoel Castro
Vilmar Rocha

Eduardo Jorge
José Dirceu

José Genurno
Marcelo Déda
Pedro Wilson

João Castelo
José Carlos Elias

Nelson Otoch
Ricardo Rique

Silvio Torres
Vicente Arruda

Vicente Caropreso
Zulaiê Cobra

Celso Russomanno
Edmar Moreira

Osvaldo Sobrinho (PSDB)
Pedro Corrêa

Roberto Balestra

PT

PFL

POT

PPB

Bloco (PMOB,PST,PTN)
Antonio Feijão
Edson Andrino

Femando Gabe/ra (PV)
Gessivaldo Isaias

Jorge Pinheiro
Mattos Nascimento

Moacir Micheletto
Paulo Lima

1 vaga

Clovis Volpi
Coronel Garcia
José Carlos Martinez
José Teles
Luiz Carlos Hauly
Magno Malta
Paulo Mourão
Vittorlo Medioli

Aldir Cabral (PSDB)
Cunha Bueno
Haroldo Lima (PCdoB)
Jair Bolsonaro
Welinton Fagundes (PSDB)

Alberto Fraga
De Velasco (PSL)
Elclone Barbalho
Femando Diniz
Lamartine Posella
Mário de Oliveira
Paulo Kobayashl (PSDB)
Synval Guazzelll
1 vaga

Milton Temer
Nilmário Miranda
Paulo Delgado
Virgilio Guimarães
Waldomiro Fioravante

Aroldo Cedraz
Átila Lins
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
Joaquim Francisco
José Lourenço
José Thomaz Nonó
Leur Lomanto
Wemer Wanderer

Agnaldo Muniz
PPS

Márcio Bittar
Secretário: James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6998/6999 e 6970

Augusto Franco
Bonifácio de Andrada

Celso Gigllo

Airton Dipp Femando Zuppo
Neiva Moreira Wanderley Martins

Bloco (PSB,PCdoB)
Aldo Rebelo Manoel Salviano (PSDB)
Pedro Valadares Ricardo Ferraço (PSDB)

Bloco (PL,PSL)
Cabo Júlio Dr. Heleno (PSDB)

João Herrmann Neto Ayrton Xerez
PPS

Roberto Argenta Júlio Redeckek (PPB)
Secretária: Walbla Vania de Farias Lora
Local: Anexo 11
Telefones: 318-8266/6992 à 6996 FAX: 318-2125

PHS

Suplentes

Bloco (PSOB,PTB)
Antonio Carlos Pannunzio
Amon Bezerra
Arthur Vlrgllio

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
12 Vice-Presidente: Vittorio Medioli (PSDB)
22 Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
32 Vice-Presidente: Nelva Moreira (PDT)
Titulares



COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

CONSTITUCIONAL N2 618, DE 1998 QUE
"ACRESCE INCISO AO ART. 20 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (INCLUI ENTRE OS
BENS DA UNIÃO O PATRIMÔNIO GENÉTICO)

Proposião: PEC 618/98 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
111 Vice-Presidente: Francistônlo Pinto (PMDB)
22 Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
3!l Vice-Presidente: Dllceu Sperafico (PPB)
Relator: Rlcarta de Freitas (PSDB)
Titulares Suplentes

Bloco PSDB - PTB

Bico PMDB - PST • PTN

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAP(TULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Fax: 318-2140

Clementlno Coelho

Pastor Valdeci Palva

PPS

PHS

Ayrton Xerêz

Bloco - PL • PSL

Paulo José Gouvêa

Walfrido Mares Guia (PTB) 1 vaga
Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo li-Saia 165-B
Telefone: 318-7062/318-7061

Proposição: PEC 175/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rlgotto (PMDB)
111 Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
22 Vice-Presidente: Antonio Palocei (PT)
3!l Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares Suplentes

PFL
Eliseu Resende Betinho Rosado
Jorge Khoury Cleuber Cameiro
Moreira Ferreira Deusdeth Pantoja
Mussa Demas José Carlos Aleluia
Paulo Magalhães Manoel Castro
Pedro Femandes Paudemey Avelino
Roberto Brant Pedro Pedrossian
Ronaldo Calado Wilson Braga

PMDB
Alberto Mourão Barbosa Neto
Antônio do Valle Edinho Bez
Armando Monteiro Gastão Vieira
Germano Rigotto José Chaves
José Priante Waldemir Moka
Luiz Bittencourt 2 vaga
Paulo Lima

PSOB
Antonio Kandlr Alberto Goldman
José Mllitão Anivaldo Vale
Lúcia Vânia Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hauly Inaldo Leitão
Mareio Fortes Manoel Salviano
Nilo Coelho Sílvio Torres
Ricardo Ferraço 1 vaga

PT
Antonio Paloccl Avenzoar Arruda
Milton Temer Henrique Fontana
Ricardo Berzolni João Fassarella
1 vaga Virgílio Guimarães

PPB

Fetter Júnior Eliseu Moura
João Pizzolatti Gerson Peres
Romel Anlzio 2 vagas
Sampaio Dória (PSDB)

Félix Mendonça
Féu Rosa

Léo Alcântara
Marinha Raupp
Rafael Guerra

Renlldo Leal
2 vagas

Carlos Dunga
Elcione Barbalho
Moacir Micheletto

4 vagas

Femando Coruja

1 vaga

João Grandão
Marcos Afonso

2 vagas

Gervásio Silva
JalroAzi

Joel Hollanda
José Carlos Coutinho

Medeiros
Paulo Marinho
Zezé Perrella

Augusto Nardes
Jonival Lucas Júnior (PFL)

1 vaga

PT

PFL

POT

PPB

Bloco· PSB - pedoB

Pompeo de Mattos

Vanessa Grazzlotln

B.Sá
Femando Gonçalves
Max Mauro
Nilson Pinto
Rlcarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xlco Graziano

Franclstônio Pinto
Glycon Terra Pinto
Jorge Costa
Luiz Blttencourt
Remi Trinta
Saraiva Felipe
Wilson Santos

Adão Pretto
Femando Ferro
Padre Roque
Valdeci Oliveira

Cláudio Cajado
Euler Ribeiro
Francisco Rodrigues
Gerson Gabrielli
Moreira Ferreira
Raimundo Santos
Sérgio Barcellos

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biel



Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

PTB

Celso Gigllo
Eduardo Paes

Gerson Peres
Ibrahlm AbI'Ackel
Simão Sessim

PPB
Arnaldo Faria de Sá

Edmar Moreira
Iberê Ferreira

Bloco PL • PST • PMN • PSO • PSL

Marcos Clntra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Secretária: Angélica Maria landim Ralho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318·8418

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nl! 96, DE 1992,
QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Proposição: PEC 96/92 Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente; Jairo Camelro (PFl)
lI! VIce-Presidente: lédlo Rosa (PMOB)
211 VIce-Presidente: Waldir Pires (PT)
31! Vice-Presidente: Simão Sesslm (PPB)
Relator. Zulalê Cobra (PSOB)

Titulares Suplentes

PFL

Átila Lins Almerlnda de Carvalho
Claudio Cajado Leur Lomanto
Coraucl Sobrinho Mauro Fecury
Darci Coelho Moronl Torgan
Jairo Cameiro Raimundo Santos
Ney Lopes Wilson Braga
Paes Landim 1 vaga

PMDB
Alberto Fraga Gustavo Fruet
Armando AbOlo Osmar Serragllo
lédio Rosa Zaire Rezende
Mendes Ribeiro Filho 3 vagas
Nair Xavier Lobo
Renato Vianna

PSDB
André Benassi Feu Rosa
Bonifácio de Andrada Ina/do Leitão
Jutahy Junior Luiz Piauhyllno
Léo Alcântara Marcus Vicente
Vicente Arruda Nelson Otoch
Zulalê Cobra Zenaldo Coutinho

PT
José Dirceu J066 Pimentel
Marcelo Oéda Nelson Ptllegrlno
Waldir Pires Padre Roque
1 vaga Paulo Rollhl

POT
José Roberto Batochlo Fernando Coruja

Bloco PSB • PCdoB
José Antonio Agnelo Queiroz

Bloco PL - PST • PMN • PSO • PSL
João Caldas De Velasco

Bloco PSB • PCdoB
Paulo Baitazar José Antonio

Bloco PL • PST· PMN • PSO - PSL
Cabo Jllllo Pastor Valdecl Pa/va
secretária: Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo li, 5/139·B
Tllefone:31S-7054

CelsoGlgllo
Irls Simões

Confúclo Moura
3 vagas

AntOnio Jorge (PTB)
Celclta Pinheiro

Slfas Câmara (PTB)
1 vaga

PFL

PTB

PMOB

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Eber Silva (pOr)
Laura Carneiro
Regina/do Germano
Robson Tuma

Elclone Barbalho
Pompeu de Mattos (POT)
Waldemlr Moka
1 vaga

Secretária: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

("')COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Proposição: RCP 1/99 Autor: Moroni Torgan e Outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
lI! Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMOB)
21! Vice·Presidente: Fernando Ferro (PT)
31! Vice-Presidente:
Relator. Moronl Torgan (PFL)
Titulares Suplentes

PSOB
Uno Rossi Coronel Garcia
Moronl Torgan (PFL) Pedro Canedo
Sebastião Madeira Sérgio Reis

PT
Fernando Ferro Márcio Matos
Nelson Pellegrlno Padre Roque

PPB
Celso Russomanno Jonival Lucas Júnior (PFL)
NUton BaIano José Janene

PTB
Magno Malta RenildoLeal

por
Wanderley Martins 1 vaga

Sérgio Miranda

EnloBaccl
Fernando Zuppo

PDT

Bloco PSB • pedoB

Eduardo Campos

Eurrpedes Miranda
1vaga



PHS
Renildo Leal (PTB) Francisco Rodrigues (PFL)
Secretário: Erles Jannes Costa Gorini
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318·7066

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A OCUPAÇÃO DE
TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO AMAZÔNIA

Proposição: RCP 2199 Autor: Sérgio Carvalho e Outros
Presidente: Lucino Castro (PFL)
12 Vice-Presidente: A1ceste Almeida (PMOB)
2º Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
32 Vice-Presidente: Almir Carvalho (PSOB)
Relator: Sérgio Carvalho (PSDB)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

ÀCONSTITUIÇÃO NR 203, DE 1995, QUE "DÁ
NOVA REDAÇÃO AO § 12 DO ART. 222 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO-SE O § 29 DO REFEIDO ARTIGO,

QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE EMPRESAS
JORNALfsTICAS E DE RADIODIFUSÃO SONORA

E DE SONS E IMAGENS", E À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Nl! 455, DE 1997, "QUE DÁ NOVA REDAÇÃO AO
ART. 222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",

APENSADA ÀQUELA
Proposição: PEC 203/95 Autor. LaprovitaVlelra e Outros
Presidente: Ayrton Xerêz (PPS)
1g Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
22 Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
32 Vice-Presidente: Wagner Salustlano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)

Bloco PMOB - PST· PTN

6 vagas

Suplentes

Irls Simões
1 vaga

Aracely de Paula
Celcita Pinheiro

Ciro Nogueira
Maluly Neto

Pedro Fernandes

José Janene
Robérlo Araújo (PL)

1 vaga

Alberto Goldman
Femando Gabeira (PV)

Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Regls Cavalcante (PPS)
3 vagas

José Mendonça Bezerra
Lavoisier Maia

Luciano Plzzatto
Luiz Moreira
Maluly Netto

Pedro Pedrossian
Ronaldo Calado

PFL

TItulares
PFL

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
José Ronaldo
Santos Alho
Silas Câmara (PTS)
Vic Pires Franco

PMOB
Henrique Eduardo Alves
João Pinheiro
Luiz Blttencourt
Nelo Rodolfo
Olavo CalheIros
Pinheiro Landim
1 vaga

PSOB
Anlvaldo Vale
Ayrton Xerêz (PPS)
José Thomaz Nonõ (PFL)
Lufs Eduardo (PDT)
Roberto Brant (PFL)
Vlttorlo MedioU

PT
Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

PPB
Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho
Wagner Salustlano

PTB
Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez

Aroldo Cedraz
Casar Bandeira
Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Azi

POT
Neiva Moreira Agnaldo Muniz (PPS)

Bloco PSB - PCdoB
Clemenlino Coelho (PPS) Jandira Feghali

Bloco PL • PST - PMN - PSO • PSL
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Secretário: Valdlvlno Tolentino Alho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo ". Sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Proposição: Autor: Presidente
Presidente: De Velasco (PSL)
111 Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Professor Luizlnho (PT)
311 Vice-Presidente: Amaldo Faria de Sá (PPB)
Relator. Arolclo Cedraz (PFL)
Titulares Suplentes

JoãoTota
1 vaga

Babá
Paulo Rocha

Jorge Costa
Osvaldo Reis

1 vaga

Expedito Júnior
Sérgio Barcellos

Zlla Bezerra

José Aleksandro

Max Rosenmann
Niclas Ribeiro

Nilton Capixaba
Paulo Mourão

PT

PFL

POT

PPB

Bloco PL • PSL

Bloco PSOB • PTB

Eurfpedes Miranda
Bloco PSB - PCdoB

Vanessa Grazzlotin

Josué Bengtson
Nilson Pinto
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Giovanni Queiroz

Nilson Mourão
Valdir Ganzer

Arceste Almeida
Antonio Feijão
Confúcio Moura

Robério Araújo

Evandro Milhmen

Almir Sá
Luiz Fernando

Airton Cascavel (PPS)
Átila Lins
Luciano Castro



João Colaço
4 vagas

Suplentes

Antônio do Valle

Corauci Sobrinho
João Ribeiro

José Carlos Coutinho
Luciano Pizzatto

Manoel Castro
Paes Landim

Robson Tuma

PFL

PSDB
José de Abreu (PTN)

Maria Abadia
Paulo Mourão

3 vagas

PT
Ângela Guadagnin

Jair Meneguelli
Márcio Matos

1 vaga
PPB

Robério Araújo (PL)
Yvonilton Gonçalves

1 vaga
PTB

Chico da Princesa (PSOB)
Walfrido Mares Gula

POT
Or. Hélio

Titulares

Antonio Palocci
Or. Rosinha
Fernando Ferro
Gilmar Machado

Antonio Joaquim Araújo
Nilton Baiano
1vaga

Celso Gigllo
Max Mauro

Alceu Collares

Anivaldo Vale
Helenlldo Ribeiro
João Castelo
Max Rosenmann
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

Milton MontI
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
Wilson Santos

Bloco PSB • PCdoB
Djalma Paes Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL· PST· PMN • PSD • PSL
Marcos de Jesus (PSOB) Remi Trinta

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, 8/169-B
Telefone: 318-7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTAN,!:ES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇAO,

RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Oanilo de Castro (PSOB)
12 Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
22 Vice-Presidente: Ricardo Berzolnl (PT)
32 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edinho Bez (PMDB)

3 vagas

Gilmar Machado
José Genolno
Paulo Delgado

Virgílio Guimarães

GJycon Terra Pinto
5 vagas

Sérgio Barcellos
Silas Câmara (PTB)

Calo Riela
Walfrido Mares Gula

Aécio Neves
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzlo
Amaldo Madeira

Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

PT

POT

PTB

PPB

PSOB

PMOB

PFL Jorge Khoury
Gilberto Kassab Antônio Jorge (PTB) José Lourenço
Paulo Braga Jaime Martins Marcondes Gadelha
Paulo Marinho João Ribeiro Paudemey Avellno
Paulo Octávio Mauro Fecury Pedro Bittencourt
Robson Tuma Raimundo Colombo Roberto BrantUrsiclno Queiroz Raimundo Santos Rubem MedinaWilson Braga Vilmar Rocha

PMDB' . PMDB
Gustavo Fruet Albérico Filho Coriolano sales

Joel de Hollanda
Paes Landim

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Albérico Filho
Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar 8erragllo
Renato Vianna
1 vaga

Arthur Virgfllo
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti
José Unhares

Geraldo Magela
João Paulo

. Marcelo qéda
Professor Lulzlnho

José Roberto Batochlo Femando Coruja
Bloco PSB • PCdoB

Pedro Valadares Ojalma Paes
Bloco PL· PST· PMN • PSO • PSL

De Velasco Lincoln Portela
Secretária: Lella Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
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
MUNICrPIOS"

Proposição: PLP 9/99 Autor: Poder Executivo
Presidente:
12 Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSOB)
22 Vice-Presidente: Osvaldo Blolchl (PMOB)

. 32 Vice-Presidente: Or. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes



Enio Bacci Pompeo de Mattos

Bloco PL· PST· PMN· PSD ·-fiSL
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Bloco PSB - PCdoB

Edinho Bez
Nelson Proença
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatlel Carvalho

Antonio Cambraia
Antonio Candir
Danilo de castro
Manoel Salviano
Narclo Rodrigues
Veda Cruslus

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzolni
Welllngton Dias

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

RodrigoMaia
1 vaga

DJalmaPaes

PSDB

PT

PPB

PTa

PDT

Armando Monteiro
Euler Morais
Flávio Derzi
Milton Montl

1 vaga

Jovalr Arantes
Luiz Carlos Hauly

Nilo Coelho
Sampaio Dórla
Xico Grazlano

1 vaga

João Grandão
José Pimentel
Luiz Mainardi
Milton Temer

Delfim Netto
Herculano Anghlnettl

Márcio Reinaldo Moreira

José Carlos Elias
Luiz Antonio Fleury

Sérgio Miranda

Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
2 vaga

André Benassl
Helenildo RIbeiro
João castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Marcelo Déda
3 vagas

AryKara
Augusto Farias
Gerson Peres

Nelson Marquezelll
1 vaga

Enio Baccl

Pinheiro landim
3 vagas

ItSDB
Alexandre Santos

Léo Alcântara
Zenaldo Coutinho

3 vagas

PT
4 vagas

PPB

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

PTB
Max Mauro

Nilton Capixaba

PDT

Coriolano Sales (PMDB)

Bloco PSB - PedoB

Bloco PL· PST - PMN - PSD - PSL

Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUI!RITO
DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇÃO DA
FUNDAÇAo NACIONAL DO fNDIO - FUNAI

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/165-B
Telefone: 318·7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO NI! 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALfNEA

"E" DO INCISO 11 DO § 51! DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

José Antonio Djalma Paes

Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
19 Vice·Presidente: João Castelo (PSDB)
~ Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
ag Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton Lima (PFL)

Titulares

Proposição: RCP 13195 Autor: Elton Rohnelt e Outros
Presidente: A1easte Almeida (PMDB)
1g Viçe-Presldente:
~ Vice-Presidente:
3g Vice-Presidente:
Relator: Antonio Feijão (PST)
Titulares Suplentes

Proposição: PEC 374/96

PFL
Almerlnda de Carvalho
Átila Lins
Couraucl Sobrinho
Gervásio Silva
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Neutan Lima

PMDB
Albérico Filho
Barbosa Neto

Autor: Senado Federal

Suplentes

Luiz Moreira
Marcondes Gadelha

Medeiros
Nlce Lobão

Raimundo Santos
Robson Tuma

1 vaga

Jorge Wilson
Olavo Calheiros

Francisco Garcia
Luciano Castro
Raimundo Santos
1 vaga

A1caste Almeida
Jorge Costa
1 vaga

PFL

PMDB

João Ribeiro
Luis Barbosa

Sérgio Barcellos
1vaga

Jurandll Juarez
Osvaldo Reis
Teté Bezerra



PSOB

Antonio Feijão (PST)
B.Sá
Nlclas Ribeiro

PT

Dr. Roslnha
Pedro Wilson

PPB

Almir Sá
Oliveira Filho

PTB

Renlldo Leal

POT

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Serviço ,de CPI, Anexo li, Sala 151·B
Telefone: 318-7058

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A APLICAÇÃO
IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO DE

INVESTiMENTO DO NORDESTE - FINOR
Proposição: RCP 16/95 Autor: Oep. José Pimentel e Outros

Agnaldo Muniz (PPS)

Bloco PSB • pedoB

Vanessa Grazziotin

Femando Zuppo

Evandro Mllhomen

PV

Pedro Eugênio (PPS) Regls Cavalcante (PPS)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A INCIDêNCIA,I;)E

MORTALIDADE MATERNA NO BRASIL
Proposição: RCP 22196 Autor: Fátima Pelaes e Outros
Presidente: Fátima Pelaes (PSOB)
111 Vice-Presidente: A1merinda de Carvalho (PFL)
211 Vice-Presidente: Iara Benardl (PT)
311 Vice-Presidente: Or. Benedito Dias (PPB)
Relator: Elcione Barbalho (PMOB)
Titulares Suplentes

Bloco PSDB • PTB
Presidente: José Thomaz Nonõ (PFL)
12 Vice-Presidente: Chiquinho Feitosa (PSOB)
22 Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Múcio Sá (PMOB) ,

Titulares

Bloco PSOB - PTB

Suplentes

Fátima Pelaes
Udia Quinan
Maria Abadia
Marinha Raupp

Ana Catarina
Elcione Barbalho
Geovan Freitas

Eduardo Barbosa
AávioArns

Marlsa Serrano
Veda Cruslus

Bloco PMDB - PST· PTN

Júlio Delgado
Marcelo Barbleri

1 vaga
Augusto Franco
Chiquinho Feitosa
João Almeida
Sérgio Guerra

Antonio Cambraia
Antonio Kandlr
Carlos Batata

Sérgio Reis

Bloco PMDB· PST· PTN

A1merlnda de Carvalho
KátlaAbreu
Nicelobão

PFL

Celcita Pinheiro
Joel de Hollanda

Raimundo Colombo

Armando Monte/rã
MúcloSá
'Olavo Calheiros

César Bandeira
José Thomaz Nonõ

.Wilson Braga

Armando Abmo
Pinheiro landim

1 vaga

PFL

Ciro Nogueira
Costa Ferreira
Jorge Khoury

Angela Guadagnin
Iara Bemardl

A1cione Athayde
Or. Benedito Dias

PT

PPB

Arlindo Chlnaglla
Or. Roslnha

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga



Femando Ferro
Gerald.o Magela

José Pimental
Waldir Pires

6 vagas

André Benassi
Feu Rosa

José Militão
Nelson Otoch

2 vagas

Antônio Geraldo
Cesar Bandeira

Francisco Garcia
Paes landim

Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Wemer Wanderer

Celso Russomanno
2 vagas

Calo Riela
Femando Gonçalves

Airton Cascavel (PPS)

PPB

PTB

PT

Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner SaJustiano

Luiz Antonio Aeury
Roberto Jefferson

PSDB

PMOB

PFL
Antônio Carlos Konder Reis
Ciro NogueIra
Jaime Martins
José Ronaldo
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza

Iara Bernardi
Marcelo Déda
Marcos Rolim
1 vaga

Regis Cavalcante (PPS)

Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelli

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
Ina/do Leitão
João Castelo
Vicente Arruda

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER,SOBRE
AS EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO

PROJETO DE LEI N2 634, DE 1975, QUE
"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"

Proposição: PL 634175 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSDB)
12 Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
2º Vice-Presidente: Iara Bemardi (PT)
32 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)
Titulares Suplentes

Suplentes

Fátima Petaes
Maria Abadia

Max Rosenmann
Nilson Pinto

2 vagas

4 vagas

Hermes Parclanello
João Mendes

Rainel Barbosa
3 vagas

Darci Coelho
Francisco Rodrigues

Jaime Martins
Maluly Netto

Moreira Ferreira
Paulo Marinho

Roland Lavigne

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Blehl

PT

PPB

PSOB

PMOB

PFL

Geraldo Simões
Wellington Dias
2 vagas

Ademir Lucas
Antonio Feijão (PST)
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Zulalê Cobra

Cunha Bueno
João Pizzolatti

PDT 1 vaga Romel Anizio

Miriam Reid Dr. Hélio
PTB

Celso Gigllo Renlldo Leal
Bloco PSB • PCdoB Max Mauro 1 vaga

Jandira Feghali 1 vaga POT
EberSllva Pompeo de Mattos

Bloco PL· PSL
Bloco PSB • PCdoB

Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga
Robério Araújo Philemon Rodrigues

Bloco PL • PST - PMN • PSD • PSL
PPS Almeida de Jesus Remi Trinta

Edinho Araújo Regis Cavalcante PV

Ana Catarina
Aníbal Gomes
João Magalhães
José rndio
Norberto Teixeira
1 vaga

Secretário (a): Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo li, Sala 151-B
Telefone: 318-7066/318-7055

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N2 89, DE 1995, QUE "DÁ -NOVA
REDAÇÃO AO INCISO IV DO ARTIGO 29 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (TRE FIXARÁ O

NÚMERO DE VEREADORES PROPORCIONAL À
POPULAçÃO)

Proposição: PEC 89/95 Autor: Nicias Ribeiro e Outros

Presidente: -Rafael Guerra (PSDB)
12 Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2º Vice-Presidente: Geraldo Simões (pn
32 Vice-Presidente: João Plzzolattl (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)
Titulares

José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Pedro Bittencourt
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrela
Zila Bezerra



José Roberto Batochlo

POT

Coriolano Sales (PMDB)
Dulllo Pisaneschl
Eduardo Seabra

PTB
Femando Gonçalves

Magno Malta

Bloco PSB· PCdoB Nelva Moreira
POT

1 vaga

José Antonio Aldo Rebelo
Bloco PSB - PCdoB

Bloco PL • PST • PMN - PSO • PSL Haroldo Lima Pedro Valadares

L1ncoln Portela João Caldas Bloco PL - PST - PMN • PSO· PSL
Bispo Wanderval Paulo José Gouvêa

PPS

Ayrton Xerêz Airton Cascavel

Secretario: Snvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais. Anexo 11, Saia 165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO NlI 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Autor: Eduardo Jorge e Outros

PV
1 vaga)

PFL

Femando Gabeira

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI NlI 9.503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposição: Requerimento Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PPB)
1g Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2g Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
3; VIce-Presidente: Coronel Garcia (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
TItulares Suplentes

Suplentes

Proposição: PEC 20/95

Presidente: Rita Camata (PMDB)
1g Vice-Presidente: Leur Lomanto (PFL)
2g Vice-Presidente:
3g Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Reiator: Bonifácio de Andrada (PSDB)
Titulares

PFL
Antônio Carios Konder Reis
Jaime Martins
Laura Cameiro
Leur Lomanto
Paes Landim
Paulo Magalhães
VilmarRocha

Antônio Geraldo
Aroldo Cedraz

Cesar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

PMOB

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiei Carvalho

José Carlos Vieira
Oscar Andrade

Wilson Braga

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

1vaga

PMOB
Darcrslo Perondl
Edison Andrino
Elclone Barbalho
Luiz Bittencourt
RitaCamara
Zaire Rezende

Cezar Schlrmer
Germano Rlgotto

4 vagas

PSOB

Chico da Princesa
ChIquinho Feitosa
Coronel Garcia

PT

3 vagas

PSOB
Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauiy
Maria Abadia
Paulo Kobayashl

Custódio Mattos
Feu Rosa

Joãq Almeida
Mareio Fortes

Ricardo Fe"aço
Saulo Pedrosa

Pedro Wilson
Welllngton Dias

PPB
AryKara
1 vaga

2 vagas

João Tota
1 vaga

PT
Adão Pretto
Angela Guadagnin
2 vagas

PPB
Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

4 vagas

Júlio Redecker
Nelo Rodolfo (PMDB)

1 vaga

PTB

Dulllo Pisaneschl

POT
Dr. Hélio

Bloco PSB· PCdoB

Gonzaga Patriota

1 vaga

Femando Zuppo

1vaga



Bloco PL • PST· PMN • PSD· PSL
Uncoln Portela João Caldas

Secretária: Edla Calhelro Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-706217061 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR
O PROJETO DE LEI NSl 4.376, DE 1993, DO

PODER EXECUTIVO, QUE uREGULA A
FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E A

RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL 4.376193 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)1 2 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
32 Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Osvaldo Blolchi (PMDB)
Titulares - Suplentes

PFL

PPS

Rubens Bueno Pedro Eugênio
Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318·7060 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nl! 151, DE 1995,
QUE uALTERAA REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO 72 DO ART. 144 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA
(SEGURANÇA PÚBLICA)

Proposição: PEC 151/95 Autor: Gonzaga Patriota e Outros
Presidente: Aldir Cabral (PSDB)
12 Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
22 Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
32 Vice·Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Titulares Suplentes

PFL
Gerson Gabrlelll Adauto Pereira

Abelardo Luplon Adauto FerreiraLavoisier Maia Expedito Júnior
Paulo Magalhães IIdefonço COrdeiro A1dir Cabral (PSDB) Francisco COelho
Paulo Octávio Luis Barbosa Gervásio Silva Francisco Rodrigues
Ricardo Fiuza Paulo Marinho José Thomaz Nonõ IIdefonço Cordeiro
Rubem Medina 2 vagas Laura Cameiro Reginaldo Germano

Rubens Furlan Lavoisier Mala Sérgio Barcellos

PMOB Wilson Braga Vlc Pires Franco

João Henrique Gastão Vieira PMOB
João Magalhães Mendes Ribeiro Filho Alberto Fraga . Alberto Mourão
Jorge Alberto Osmânio Pereira Hélio Costa Mendes Ribeiro Filho
Marcelo Barbieri 3 vagas Jorge Pinheiro Synval Guazelli
Osvaldo Biolchi Marcelo Barblerl 3 vagas
Waldir Schmidt Nair Xavier Lobo

PSOB 1 vaga
Ademir Lucas Anivaldo Vale
Chico da Princesa Nelson Otoch PSDB
Custódio Mattos Vicente Caropreso
Jovalr Arantes Veda Cruslus Coronel Garcia Antonio Feijão (PST)
Max Rosenmann 2 vagas Uno Rossi Amon Bezerra
1 vaga Marcus Vicente Badu Picanço

PT Moroni Torgan (PFL) Max Rosenmann
Arlindo Chlnaglia José Machado Paulo Feij6 Zenaldo Coutinho
Jair Meneguelll 3 vagas Zulalê Cobra 1 vaga
Luiz Mainardi PTWaldomlro Fioravante Geraldo Magela Carlos Santana

PPB José Dirceu Femando Marroni
AryKara Almir Sá Marcos Rolim Wellington Dias
Ibrahlm Abl-Ackel José Janene Nelson Pellegrino 1 vaga
Márcio Reinaldo Moreira Simão Sesslm

PTB PPB
Dulllo Pisaneschl 2 vagas Arnaldo Faria de Sá Jair Bolsonaro
1 vaga Edmar Moreira 2 vagas

POT Pedro Corrêa
Femando COruJa 1vaga

PTB
Bloco PSB - PCdoB Luiz Antonio Fleury Roberto Jefferson

Clementlno COelho (PPS) 1 vaga POT
Euripedes Miranda Wanderley Martins

Bloco PL • PST· PMN • PSO • PSL Bloco PSB· PCdoB
Paulo José Gouvêa OeVelasco Gonzaga Patriota Agnelo Queiroz



Bloco PL - PST - PMN - PSO - PSL

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias

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!! 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 § 52 DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PER(ODO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA

REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUfDO NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO",APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)

Proposição: PEC 639/99 Autor: José Carlos Aleluia e Outros
Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
12 Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PST)
22 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
32 Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abl-Ackel (PPB)
Titulares Suplentes

PFL

Bloco PL· psr . PMN • PSO • PSL
Almeida de Jesus Cabo Júlio

Secretário: Francisco Lopes
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168·A
Telefone: 318-7066 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI Nll1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A

CRIAÇÃO DA AG~NCIANACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES, E DÁ OUTRAS

PROVID~NCIAS"
Proposição: PL 1.615/99 Autor: Poder executivo
Presidente: João Henrique (PMDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Ellseu Resende (PFL)

Ayrton Xerêz

Affonso Camargo
Darci Coelho
Deusdeth Pantoja
José Rocha
Moreira Ferreira
Paulo Octávio
Roberto Brant

PPS

Regis Cavalcante

Átila Lins
Gervásio Silva

IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra

Pedro Pedrossian
2 vagas

PPB
Gerson Peres
Ibrahim Abl-Ackel
Luiz Fernando

PTB
CelsoGlgllo

por
José Roberto Batochio

Bloco PSB • pedoB
Dr. Evilásio

PPS

Márcio Bittar

Titulares

PFL

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

VadãoGomes

Josué Bengtson

Fernando Coruja

José Antonio

Regls Cavalcante

Suplentes

Gessivaldo Isalas
Jorge Alberto
Júlio Delgado
Mattos Nascimento (PST)
Norberto Teixeira
Paulo Uma

Augusto Franco
Dr. Helena
João Almeida
Jovalr Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

Femando Ferro

PMOB

PSOB

PT

Hermes Parcianello
José [ndio

Osvaldo Reis
3 vagas

Alberto Goldman
Carlos Batata
Léo Alcântra

Nelson Otoch
Sérgio Carvalho

1 vaga

4 vagas

Affonso Camargo
Aracely de Paula
Ellseu Resende
IIdefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

Antônio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Pedro Chaves
1 vaga

PMOB

Átila Lins
Ciro Nogueira

Francisco Rodrigues
João Ribeiro

Joaquim Francisco
Lufs Barbosa

Raimundo Colombo

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Darcfsio Perondi
Lamartine Posella

MúcloSá
Ricardo Izar



Bloco PL - PST - PMN - PSO • PSL
Eujácio Simões Almeida de Jesus

Bloco PSB - pedoB

Airton Cascavel (PPS) Edinho Araújo (PPS)
Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especials, Anexo li, Sala 129-B
Telefone: 318-8431

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO NR 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)
19 Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
29 VIce-Presidente: Geraldo Simões (PT)
311 Vice-Presidente: Herculano Anghlnettl (PPB)
Relator: José Carlos AleluIa (PFl)
Titulares Suplentes

Fernando Coruja 1 vaga

Bloco PL • PST· PMN • PSD • PSL
João Caldas Almeida de Jesus

Bloco PSB • PCdoB

Pedro Eugênio Edlnho Araújo
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, 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)
12 VIce-Presidente: Luiz Bettencourt (PMDB)
22 Vice-Presidente: Geraldo Magela (PT)
32 VIce-Presidente: Amaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Ney Lopes (PFL)
Titulares Suplentes

José Antonio

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

Dr. Rosinha
Henrique Fontana
Professor Luizlnho

1 vaga

Antônio Jorge
Nelson Marquezelli

B.Sá
Fátima Pelaes

Mário Negrornonte
PedroHenry

Ronaldo Cezar Coelho
PT

PPS

POT

PTS

PPB

PFL
José Ronaldo Almerlnda de Carvalho
Neuton Lima Átila Lins
Ney Lopes José Carlos VIeira
Robson Tuma Wemer Wanderer

PMOB
Darcfsio Perondl Gustavo Fruet
José Borba João Colaço
Luiz Blttencourt Salatlel Carvalho

PSDB
Carlos Mosconi Max Rosenmann
Nelson Marchezan Raimundo Gomes de Matos
VIcente Caropreso Saulo Pedrosa

PT
Arlindo Chlnaglla Márcio Matos
Geraldo MageJa . Ricardo Berzolni

PPB
Arnaldo Faria de Sá Celso Russornanno
José Unhares , Eurico Miranda

PTS
IrisSimôes Renlldo Leal

POT
Alceu Col/ares Fernando Zuppo

Jandira Feghali

Arlindo Chinaglia
Geraldo Simões
José Pimentel
Marcelo Déda

Herculano Anghlnetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos HauJy
Nelson Otoch
Veda Cruslus

Femando Gonçalves
José Carlos Elias

1 vaga

2 vagas

1 vaga

Júlio Redecker
Telmo KIrst

1 vaga

João Coser
Luiz Sérgio

Pedro Wilson
Valdecl Oliveira

André Benassi

Armando Abílfo
Confúcio Moura

Salatlel Carvalho
3 vagas

Albérico Cordeiro

Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella

Oscar Andrade
Pedro Fernandes
Wemer Wanderer

Alex Canzlani
Feu Rosa

Marcia Fortes
Nelson Marchezan

PV

PT

por

PTB

PPB

PFL

PSOB

PSOB

PMOB

Dumo Plsaneschi

José Carlos Aleluia
Leur Lomanto
LuIs Barbosa
Medeiros
MussaOemes
NeutonUma
Róland Lavigne

A1cione Athayde
Almir Sá
Ary Kara

Alberto Goldman
Chico da Princesa
Mário Negromonte
Paulo Felj6
Romeu Queiroz
Sílvio Torres

Armando Monteiro
Darclsio Perondl
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmânlo Pereira
Osmar Serragllo

Alexandre Santos

Olrmplo Pires

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Wellington Dias

Jandira Feghali



Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Oliveira Filho

José Pimentel
3 vagas

Mário Negromonte
Paulo Kobayashi

Sérgio Barros
3 vagas

Abelardo Luplon
Antônio Geraldo

Corauel Sobrinho
Gervásio Silva

Reglnaido Germano
Werner Wanderer

1 vaga

Jorge Pinheiro
Nair Xavier Lobo

Phllemon Rodrigues (PL)
3 vagas

PT

PTB

PPB

PSOB

PMOB

Antonio Palecei
Marcos Rollm
Wellington Dias
1vaga

Secretárlo: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOLÊNCIA E À

SEG~RANÇA PÚBLICA NO PAís, QUE
PODERA, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO

DE SEUS TRABALHOS, OFERECER
SUGESTÕES, INDICAÇÕES E ELABORAR

PROPOSiÇÕES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA
Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
12 Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
22 Vice-Presidente: Wellington Rocha (PT)
3Q Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL

Alberto Mourão
JoãoColaço
João Magalhães
Jorge Tadeu Mudalen
Pinheiro Landim
1 vaga

AryKara
Gerson Peres
Ibrahlm Abl-Aekel

Luiz Antonio Fleury Fernando Gonçalves
Roberto Jefferson José Carlos Martinez

Coronel Garcia
Uno Rossi
Rafael Guerra
Roberto Rocha
Silvio Torres
1 vaga

Aldlr Cabral
Ciro Nogueira
José Thomaz Nonõ
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moronl Torgan
Robson Tuma

Suplentes

Bloco PSB - PCdoB
Vanessa Grazzlotin

Darci Coelho José Carlos Coutinho
Jaime Martins NiceLobão
João Ribeiro Oscar Andrade
José Carlos Aleluia Paulo Braga
José Thomaz Nonô Raimundo Colombo
Luciano Castro Robson Tuma
Medeiros Wilson Braga

PMOB
Cezar Schirmer Marçaf Filho
Gastão Vieira Osvaido Biolchi
Hélio Costa Osvaido Reis
Jorge Alberto Philemon Rodrigues (PL)
Jorge Wilson 2 vagas
Ricardo Izar

PSOB
Antonio Carlos Pannunzlo Alexandre Santos
Helenildo Ribeiro Dr. Heleno
Léo Alcântara Jutahy Júnior
Raimundo Gomes de Matos Uno Rossi
Saulo Pedrosa Marcus Vicente
Vicente Arruda Nicias Ribeiro

PT
Fernando Marroni Henrique Fontana
Geraldo Magela José Genoíno
Marcelo Déda 2 vagas
1 vaga

PPB
Hugo Blel Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel Romel Anízio
Jonival Lucas Júnior (PFL) Yvonilton Gonçalves

PTa
Celso Giglio Luiz Antonio Fleury
Walfrldo Mares Guia SilasCâmara

Sérgio Novais

Bloco PL • PST - PMN - PSO - PSL
Bispo Wanderval Robérlo Araújo
Secretário: Valdivino Tolentino Alho
Local: Serviço de CPI, Anexo li, Sala 151-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

,EMENDA À CONSTITUiÇÃO N1I 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBsíDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLICÁVEL AOS TRÊS PODERES

PÚBLlCQS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"
Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
22 Vice-Presidente: Fernando Marronl (PT)
39 Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PFL)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)
Titulares

PFL

POT
Eurípedes Miranda Femando Coruja

Bloco PL • PST· PMN • PSD • PSL
Almeida de Jesus Paulo José Gouvêa

Bloco PSB • PCdoB

POT
Neiva Moreira Wanderley Martins

Bloco PSB • PCdoB
Or. Evilásio Jandira Feghali

Alexandra Cardoso

Márcio Blttar
PPS

Or. Evilásio

1 vaga Cabo Júlio

Bloco PL - PST - PMN • PSO - PSL

Paulo José Gouvêa



Emerson Kapaz

PPS

Ayrton Xerêz

Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL .

Eujácio Simões Cabo Júlio

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO NII 294, DE 1995, QUE "DÁ
NOVA REDAÇÃO AO § 11 DO ART. 54 DO ATO

DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS" - BATALHÃO SUEZ

Proposição: PEC 294195 Autor: Sérgio Barcellos e Outros
Presidente: Iberê FerreIra (PPB)
111 Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
2lI Vice-Presidente: Carlos Santana (pn
31! Vice-Presidente: Dlno Femandes (PSDB)
Relator: Jorge Wilson (PMOB)
Titulares Suplentes

PFL

PPS

1 vaga Airton Cascavel
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/ 165-B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO SUBSTI"'fUTIVO DO

SENADO FEDERAL À PROPOST.A DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nl! 472-D, DE

1997, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DOS ARTS. 48, ,6,2 E 84 DA

CONSTITUiÇÕES FEDERAL I? .I:?~~ Ç>UTRAS
PROVIDÊNCIAS" (REGULÂ~E~rAÇÃO

MEDIDAS PROVISÓRIAS)',
Proposição: PEC 472-0/97 Aut<;lr;. S,enado Federal

e Outros'

Aroldo Cedraz Ciro Nogueira Presidente: RiCardo Izar (PMDB)
Francisco Rodrigues Deusdeth Pantoja 11! Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)"
Laura Carneiro Francisco Garcia 211 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
Rubem Medina Gilberto Kassab 311 Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB) •
Sérgio Barcellos Neuton Lima Relator. Roberto Brant (PFL)
Werner Wanderer Paulo Marinho Titulares Suplentes1 vaga Ronaldo Calado

PMDB PFL
Alceste Almeida 6 vagas
Carios Dunga Affonso Camargo Almerinda de Carvalho
Edison Andrino José Ronaldo Átila Lins
Jorge Wilson Paes Landim Costa Ferreira
Marcelo Barbieri Paulo Magalhães Gilberto Kassab
1 vaga Roberto Brant Lael Varella

PSDB Ronaldo Caiado Luis Barbosa

Coronel Garcia Antonio Carlos Pannunzlo Vic Pires Franco Raimundo Colombo

Dlno Fernandes Bonifácio de Andrada PMOB
Or. Heleno Saulo Pedrosa Armando Monteiro Jorge Wilson
Helenlldo Ribeiro 3 vagas Carlos Dunga Júlio Delgado
Rommel FelJ6 Francistônio Pinto Múci08á
Sérgio Reis Mauro Benevides Waldir Schmidt

PT Osmar 8erragllo 2 vagas

Adão Pretto 4 vagas Ricardo Izar

Carlos Santana
2 vagas PSDB

Anivaldo Vale . !3onifácio de Andrada
PPB Antonio Carlos Pannunzio Inaldo Leitão

Almir Sá JoãoTota Nelson Otoch João Almeida
Iberê Ferreira 2 vagas Ricardo Ferraço João Castelo
Vvonllton Gonçalves Silvio Torres Jutahy Junior

Veda Crusius Luis Carlos Hauly

PTB PT

1 vaga Nelson Marquezelll Babá José Genorno
João Paulo Marcelo Déda
José Machado Professor Luizinho

PDT José Pimentel Waldir Pires

Neiva Moreira Serafim Venzon PPB
Bloco PSB • PCdoB Gerson Peres Alcione Athayde

Paulo Baltazar 1 vaga Nelson Meurer Antonio Joaquim Araújo



Romel Anlzlo

Eduardo Seabra
Femando Gonçalves

EberSllva

PTB

PDT

Wagner Salustlano

Josué Bengtson
Walfrldo Mares Gula

Femando Coruja

Damião Fellclano
Júlio Delgado
Paulo Uma
Synval Guazzelli
Wilson Santos

Francisco Silva (PST)
Luiz Blttencourt

Nelo Rodolfo
2 vagas

PSDB

Bloco PSB • PCdoB

José AntoniQ Sérgio Miranda

Marcos Rollm (PT)

Bloco PL· PST· PMN • PSD· PSL

Almeida de Jesus

PV

Femando Gabeira

Cabo Júlio

Dino Femandes
Feu Rosa
Inaldo Leitão
Luiz Ribeiro
Pedro Henry
Romeu Queiroz

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Paulo Paim
Pedro Celso

Fátima Peraes
Jovalr Arantes

Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes

Marisa Serrano
Sérgio Carvalho

PT
Babá

Carlos Santana
Paulo Rocha

Waldomiro Aoravante

Secretário: Mario Drausio Coutinho
Local: Serviço de Comissões EspecIaIs, Anel«) li, s/165·B
Telefone: 318·8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
REALIZAR ESTUDOS COM VISTAS A

OFERECER ALTERNATIVAS EM RELAÇÃO À
FIXAÇÃO DO SALÁRIO MrNIMO

Presidente: Paulo Uma (PMDB)
111 Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
211 Vice-Presidente: Paula Paim (PT)
311 Vice-Presidente: Herculano Anghlnetti (PPB)
Relator: Eduardo Paes (PTB)
Titulares Suplentes

Enlvaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa

Eduardo Paes
Magno Malta

Alceu Collares

DJalmaPaes

PPB
Almir Sá

João Tota
Ricardo Barros

PTB
CaloRlela

SlIasCâmara

PDT

Eurrpedes Miranda

Bloco PSB • pedoB

Jandfra Feghali

Bloco PL· PST· PMN • PSD • PSL

João Caldas De Velasco

Secretário: Clly Montenegro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, si 165·B
Telefone: 318-7056

Almerlnda de Carvalho
José Thomaz NonO
Laura Cameiro
Medeiros
NiceLobão
Paulo Magalhães
Ronaldo Vasconcellos

Barbosa Neto

PFL

PUDB

Átila Uns
Costa Ferreira

IIdefonço Cordeiro
Luciano Castro

NeutonUma
Pedro Femandes

Wilson Braga

Ana Catarina

Pedro Eugênio (PPS)

PV
Airton Cascavel (PPS)



PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura DCD ou DSF slo porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou OSF cio porte (cada)
Valor do número avulso .
Porte avulso

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

Assinatura OCO ou OSF slo porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou DSF cio porte (cada)
Valor do numero avulso
Porte avulso

u.-020002
I ..tlo • 02102

R$ 31,00
,RS 96,0

~$121,60

R$ 0,30
R$ 0,80

R$ 62,00
.R$ 193,20
R$ 255,20

RS 0,30
R$ 0,80

Os pedidos deveria ser acompanhados de Nota de Empenho. Ordem de Pagamento pelo Banco do Brasil,
AlfReia 360:z..., coatl na 170~'. ou recibo de depósito via FAX (Ou61) 124-5450, 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
0200020290200J-X '- Venda de Editais
02000202902004-8 - Orçamento/Cobrança
02000202902005-6 - V~nda de Aparas de Papel
02000202902006-4 - Alicnaçlo de Ben.~ (leilão)
02000202902007-2 - S~cretaria Especial de Editoraçlo e Publicações

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
PRAÇA DOS TRÊS PODERES SINo - BRASíLIA - DF - CEP 70165-900

CGC 00.530.279/0005-49

Obs.: Nlo será recebido cheque via carta para efetivar assinaturas dos DCN

Maiores informaçees pelos telefones (Oxx61) 311-3812 e (Oxx61) 311-3803. Serviço de Administraçlo
Econ6mica-financeiralControle de Assinaturas, com Jos~ Leite, Ivanir Duane Mourlo ou Solange Viana
Cavalcante.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇAo E INFORMAÇAo

COORDENAçAO DE PUBLlCACOES

TITULaS PUBLICADOS - 199912000

LEI DE IMPRENSA

ISBN: 85-1365·081-a

R$1,10

PARLAMENTARISMO AO ALCANCE DE
TODOS

ISBN: 85-1365-073-7

R$ 2,20

LEI DE PROTEÇAo A vITIMAS E A
TESTEMUNHAS

ISBN: 85-7365-015-3

R$1,10

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS (5. ED.)

ISBN: 8S-7~

R$9,90

RELATÓRIO S(NTESE DA CONFERÊNCIA
NACIONAL DE SANEAMENTO

ISBN: 85-13~16-1

R$1.10

ESTATUTO DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

-- --
Locais de venda: Midla Uvraria. Ed. Principal e Anexo IV da CAmaI3 dos Deputados. Telefones: (061) 318-M17n271.
InformaçOes: CoordenaçAo de Publicaç6es. Telefone: (061) 31a.e865. E-mail: publlc:acoes.codl@camara.gov.br



SENADO
FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
EPUBLlCAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 496 PÁGINAS


