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N° 212199 - Do Senhor Deputado João uniformidade de opinião dos grandes jornais e
Herrmann Neto, Líder do PPS, indicando os revistas do País. 54898
Deputados Márcio Bittar e Clementino Coelho RICARDO BERZOINI (PT - SP) - Impasse
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N° 213/99 - Do Senhor Deputado João pela direção do Banco do Brasil e da Caixa
Herrmann Neto, Líder do PPS, indicando os Eco.nômica Feder~I, da convenção coletiva
Deputados Pedro Eugênio e Edinho Araújo para nacional da categona. 54899
integrarem a Comissão Especial destinada a RICARDO MARANHÃO (BlocoIPSB - RJ)
proferir parecer à PEC nO 136-AI99....................... 54894 - Transcurso do 410 aniversário da Federação

N° 253199 - Do Senhor Deputado Luciano Nacional dos Empregados Vendedores e
Pizzatto, Vice-Presidente no exercício da Viajantes do Comércio, Propagandistas,
Presidência da Comissão de Defesa do Propagandistas Vendedores e Vendedores de
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias Produtos Farmacêuticos - FENAVENPRO -, 17
comunicando que a referida Comissão aprecio~ de novembro. Convocação do Ministro Lujz
o PL nO 4.800/98. 54894 Felipe Lampreia, das Relações Exteriores, para

No 148199 O S h O t d J é esclarecimento à Casa de denúncia do articulista- o en or epu a o os ri . .
Múcio Monteiro, Presidente da Comissão de Ca ~~ Chagas, publl~da pelo Corre~o
Trabalho, de Administração e Serviço Público, Br~llIense, acerca de a~lcação da ~berama
comunicando que a referida Comissão apreciou nacional so.bre a Amazôm.a .pela remissão de

o PL nO01.661-N96 :........ 54894 parte ~~~v~~~~~7;,.b~a~~;:a~~.~.,~; 54899
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trabalhos. 54895 CLEMENTINO COELHO (PPS - PE) -

° Bloqueio da Ponte Presidente Dutra entre os
. . N 185/~ - Do Senh~r Deputado ~delson Municípios de Juazeiro e Petrolina, pelo Movi-

~lbeJr~, comumcando sua filiação ao Partido So- mento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra _
clal Cnstão - PSC. 54895 MST, em protesto contra a descontinuidade do

SESSÃO ORDINÁRIA DE 17·11·99 processo de reforma agrária. Necessidade de
PRESIDENTE (Nelson Trad) atendimento, pelo Governo Federal, à pauta de

Constituição de Comissão Especial destinada à reivindicações do referido movimento.
emissão de parecer à Proposta de Emenda à Implantação de projeto de irrigação do semi-árido
Constituição nO 137-A, de 1999, do Poder nordestino....'-......................................................... 54901
Executivo, estabelecedora de limite para FERNANDO CORUJA (PDT - SC) -
remuneração, subsidio, provento ou pensão, Transcurso do Dia do Diabético - 14 de
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novembro. Ocorrência acentuada de diabetes EURfpEDES MIRANDA (PDT - RO) -
melito no Pais e:no mundo. Realização de Responsabilização do Governo Federal pelo
investimentos governamentais no tratamento aumento descontrolado dos preços no Pais. 54908
preventivo e controle da doença. 54902 DR. HELENO (PSDB - RJ) - Elogios à

JOÃO FASSARELLA (PT - MG) - atuação do Deputado Moroni Torgan, Relator da
Assassinato de jovem ·infrator do Centro de CPI do Narcotráfico. Perplexidade com o
Intemaçao dos Adolescentes - CIA, de Sete depoimento de S. Exn, publicado no Jornal do
Lagoas, Estado de Minas Gerais, durante Brasil. Necessidade de revisao, pelo Governo
rebelião dos detentos. Ocorrência de Federal, da poJitica de vigilãncia da fronteira
espancamento, pela Policia Militar, de internos brasileira. Oportuna constituição, pelo Presidente
do Cenisa, em Governador Valadares, naquele Fernando Henrique Cardoso, de linha de frente
Estado. Problemática dos maus-tratos praticados para combate ao narcotráfico............ 54909
contra menores infratores pelas casas de MARÇAL FILHO (PMDB - MS) - Pesquisa
detençao de menore~. 54903 da Confederação Nacional dos Transportes e do

SIMÃO SESSIM(PPB - RJ) - Anúncio da Instituto Vox Populi sobre expectativa da
instalaçao de Comissão Especial destinada ao população com relação ao retorno do processo
exame das causas da violência e à apresentação inflacionário. Constatação, pelo Instituto
de normas garantidoras da segurança pública no Brasileiro de Geografia e Estatfstica - IBGE, de
Pais. Aplausos à iniciativa do Presidente aumento significativo do indice de Preços ao
Fernando Henrique Cardoso de conclamação da Consumidor Ampliado -IPCA. 54910
união nacional em defesa da cidadania e contra AIRTON, DIPP (PDT RS).
a violência; Alto indice de adesão' da sociedade Encaminhamento de indicações ao Ministro
carioca em favor de campanha destinada à Rodolpho Tourinho, de Minas e Energia, para
reduçao do indice de crimirialidade no Estado. regulamentação da Lei nO 9.827, de 1999, sobre
Aumento do consumo de drogas no Estado do extração, pelas Prefeituras Municipais, de
Rio de Janeiro. Elogios à atuação da CPI do substâncias minerais utilizadas em obras
Narcotráfico. 54904 públicas, e ao Ministro Waldeck Ornélas, da

AVENZOAR ARRUDA (PT - PB) - Pedido Previdência e Assistência Social, para revisão do
de informaçOes ao Ministério da Educação para remanejo de recursos dos Serviços de Ação
esclarecimentos sobre denúncias relativas ao, Continuada de Assistência Social, efetuado pela
repasse irregular de recursos do Fundo Nacional Secretaria de Estado de Assistência Social. 54910
de Desenvolvimento da Educação - FNDE, para SÉRGIO CARVALHO (PSDB - RO) -
escolas particulares. 54905 Aplauso ao Ministro Extraordinário de Polftica

MIRIAM REID (PDT - RJ) - Agravamento Fundiária, Raul Jungmann, pela implantação do
do problema da evasão escolar no País. r=xito do Programa "Nossa Terra, Nossa Escola". 54911
trabalhQ desenvolvido no Municipio de Serra, CARLlTO MERSS (PT . SC)
Estado do Espirito Santo, contra a evasão Consideraçqes acerca da Proposta de Emenda à
escolar. 54905 Constituição nO 407-A, de 1996, sobre

MARIA DO CARMO LARA (PT - MG) - procedimentos .para quitaçao de precatórios
Passagem dos 111 anos da Abolição da judiciais da União, dos Estados, dos Municipios e
Escravatura no Pais. Transcurso do Dia Nacional das Autarquias....................................................... 54912
da Consciência Negra e dos 304 anos da morte EDINHO BEZ (PMDB - SC) - Avanços no·
de Zumbi dos Palmares - 20 de novembro. Mani- setor de transporte ferroviário brasileiro com a
festo de indignação de entidades e movimentos privatização do serviço. Perspectivas de
negros de Belo Horizonte, integrantes do Movi- crescimento da atividade no Pais.......................... 54914
mento Brasil: 500 anos de Resistência Indlgena, SERAFIM VENZON (PDT - SC) _
Negra e Popular, ao ensejo da efeméride. Necessidade· de utilização da força
Considerações sobre as dificuldades vividas pela governamental para compensação do
~pulação negra brasileira em decorrência da desequilíbrio verificado entre o grande aumento
discriminação racial, agravadas com o advento da importação e o pequeno crescimento da
da globalização. 54906 exportação em face da globalização do mercado. 54915

PAULO FEIJO (PSDB - RJ) - Urgência de ALOfzlO SANTOS (PSDB - ES) _
instalaçao de Delegacia da Policia Federal em Pesquisa reveladora do descrédito da população
Campos dos Goytacazes e de reestruturação de no Governo Federal, representado no
órgão existente no Municipio de Macaé, região ressurgimento da inflação no Pais.
norte do Estado do Rio de Janeiro. 54907 Responsabilidade das administrações municipais



54923

NILTON CAPIXABA (PTB - RO) - Elevada
concentração de terras no Brasil. Marginalização
dos pequenos produtores rurais no regime
militar. Medidas adotadas pelo Governo
Fernando Henrique CardoliO para acesso à terra
e ao crédito rural. Principios do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Famil
iar - PRONAF. Análise comparativa da
distribuição regional dos reCursos do referido
programa .

EDINHO ARAÚJO (PPS - SP) 
Posicionamento do Partido Popular Socialista 
PPS contrário ao Projeto de Lei nO 934, de 1999,

54866 Quinta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1999

pelo crescimento inflacionário diante do sobre anistia de multas aplicadas pela Justiça
comprometimento de grande parte dos recursos EleitoraL :........................................ 54928
com a folha de pagamento de servidores. 54915 CAIO RIELA (PTB - RS) - Apoio do orador

WELLlNGTON DIAS (PT - PI) - Visita de e da bancada do Estado do Rio Grande do Sul
representantes dos bancários da Caixa na Câmara dos Deputados à agricultura
Econômica Federal e do Banco do Brasil a gaúcha. 54928
Comissões Técnicas da Casa para reabertura de ARTHUR VIRGILlO (PSDB - AM) - Acerto
negociações com as diretorias das instituições da atuação do Governo Federal em defesa da
sobre reposição de perdas salariais e demais estabilidade monetária. Confiança do orador na
direitos desses trabalhadores. 54916 retomada do desenvolvimento da economia do

FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ) - Pais. 54928
Majoração nos preços dos produtos da cesta JAQUES WAGNER (PT - BA) - Protesto
básica. Preocupação com a ameaça de retomo contra pretendida cobrança de contribuição
do processo inflacionário no País. Contrariedade previdenciária aos aposentados e pensionistas
à pretendida elevação da taxa de juros para da Previdência Social. 54930
contenção da inflaçao............................................ 54917 AGNALDO MUNIZ (PDT _ RO) - Urgente

FEU ROSA (PSDB - ES) - Falecimento do tramitação, pelo Tribunal Superior Eleitoral, dos
empresário Américo Buaiz, do Estado do Espirito processos de emancipação poIítico-administrativa
Santo. 54918 dos Distritos de Extrema e Nova Calífórnia, Estado

SEVERINO CAVALCANTE (PPB - PE) - de RondOnia. 5493'
Necrológio de Calim Eid. ex-Chefe da Casa Civil V - Grande Expediente
do Governo Paulo Maluf, do Estado de São FÉLIX MENDONÇA (PTB - BA) _
Paulo. '" 54920 Importância da prática de atividades esportivas

LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO) - como elemento formador da juventude. Defesa
Banalização da violência no Pais. Múltiplas faces da adoção, pelos Governos Federal, Estaduais
da violência. Urgente reaparelhamento humano e e Municipais, de polftica de incentivo ao
material do setor de segurança pública. esporte. 54932
Presença do Vice-Presidente da República, PAULO PAIM (PT - RS. Pela ordem.) -
Marco Ma~el, na. solenidade de comemor~ção Manifesto contra a polftica previdenciária do
d~ ~ anlVersáno de ~ndação do Instituto Governo Federal, encaminhado pelo Sindicato
Hlst6nco Geográfico de GOIás. 54920 dos Fiscais de Contribuições Previdenciárias

GONZAGA PATRIOTA (BlocoIPSB - PE) - do Estado do Rio Grande do Sul -
Realização, no Estado de Pernambuco, da SINDIFISP/RS. 54935
Semana da Consciência Negra. Distanciamento CELSO GIGLlO (PTB - SP) - Razões do
entre as populações negra e branca no Pais. endividamento excessivo dos Municipios
Matéria . i~titula~a "Salvador, a ~pital do brasileiros. Manutenção, na proposta de reforma
preconceito , publicada pelo Correio BrazJllense..... 54922 tributária, dos atuais critérios de distribuição

RUBEM MEDINA (PFL - RJ) - Adoção de de recursos para os Municipios. Defesa da
nova polftica trib4tária para atendimento aos autonomia municipal. Necessidade da criaçêo
interesses dos setores público e produtivo e de de mecanismos para impedimento da
estimulo à eficiência e competitividade da competição por recursos, impostos e
economia nacionaL.............................................. 54922 instalação de empresas entre os entes da

Federação ~........................... 54937

JOÃO MENDES. (PMDB - RJ. Pela
ordem.) - Pesquisa intitulada "Retrato da
Escola", realizada pela Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Educação - CNTE,
demonstradora da insatisfação da sociedade
ante as deficiências da educação brasileira.
Valorização do ensino como forma de promoção
do desenvolvimento nacional. 54941

GILMAR MACHADO (PT - MG. Pela
ordem.) - Transcurso do Dia Nacional da
Consciência Negra - 20 de novembro.
Homenagem à memória de Zumbi dos Palmares.
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RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB 
CE. Pela ordem.) - Elogios ao tJesempenho da
Comissão Especial da Reforma Tributária.
Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada - IPEA acerca dos efeitos da carga
tributária sobre o consumo de alimentos nas
grandes regiões urbanas. Anúncio de
apresentação de projeto de lei sobre reserva
de vagas nas instituições públicas de ensino
superior para alunos egrs$sos de e~colas

públicas .

ADÃO PREITO (PT - RS. Pela ordem.) 
Manifestação do Movimento dos Trabalhadores
Rurais SemTerra em fazenda de propriedade do
Presidente da República. Corte de recursos
destinados ao financiamento de agricultores
assentados pelo programa de reforma agrária......

PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem.) 
Apreciação, pela Casa, de medida provisória
sobre redução da idade para imputabilidade
penal. Descumprimento, por Estados e
Municípios, do Estatuto da Criança e do
Adolescente .

EVILÂSIO FARIAS (Bloco/PSB - SP. Pela
ordem.) - Rejeição de requerimento de regime
de urgência para tramitação de proposta sobre
proibição do porte, do uso e da comercialização
de armas de fogo ~..

GERALDO SIMÕES (PT - BA. Pela
ordem.) - Unanimidade na aprovação, pela·
Comissão de Agricultura e Politica Rural. de
projeto de lei sobre cobrança de tarifa, pelo
Governo brasileiro, aos produtos importados,
beneficiados <?om subsidies pelo país de origem.

Ilações do Seminário Relações Raciais e to participativo, em contraposição ao Plano Pluri-
Desigualdades Econômicas, realizado pelas anual, do· Governo Federal, priorizador dos inte-
Comissões de Economia, Indústria e Comércio e resses do capital em detrimento da sociedade.....
de Direitos Humanos. Exclu.sã~ dos negros no WALTER PINHEIRO (PT _ BA. Pela ordem.)
mercado de tr~balho. Omlssao do Governo _ Indicios da' ocorrência de irregularidades no
Fer.n.ando H.en.nque Cardoso na elaboração ~e. processo de privatização de .empresas estatais
pohtlcaAs pUbhcads eCm

â
defedsa dDa pOPdulaçao brasileiras .

negra. vanços a. mara os eputa os na
luta pelos direitos· dos afro-brasileiros. JOSÉ RONALDO (PFL - BA.. Pela ordem.)
Realização da 28 Jornada da Consciência - Votos de sucesso à Comissão Parlamentar de
Negra, no Municipio de Uberlândia, Estado de Inquérito destinada à apuração do aumento
Minas Gerais. Lançamento, pelo Presidente abusivo nos preços dos medicamentos ..
José Eduardo dos Santos, de Angola, do JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.) _
Projeto Angola de Reconstrução Nacional. Reflexos da subserviência do Governo brasileiro
Exortação à midia é à sociedade para ao Fundo Monetário Internacional no
engajamento na luta pela extinção do agravamento da crise socioeconômica brasileira.
preconceito raciai no Pais. 54943 Exorbitância dos lucros auferidos pelas

IARA BERNARDI (PT - SP. Peja ordem.) - instituiçãesfinanceiras no ano de 1999. Oportuna
Realização, pelas Parlamentares, de união nacional em repúdio ao crime de
manifestações e debates por ocasião do Dia lesa-pátria praticado pelo Governo Fernando
Internacional da Não-Violência Contra as Henrique Cardoso ..
Mulheres - 25 de novembro. 54944

ROMEL ANIZIO (PPB - MG. Peja ordem.)
- Congratulação como Instituto Mineiro de
Agropecuária pela erradicação·da febre aftosa e
vacinação contra a brucelose....... 54944

VALDECI OLIVEIRA (PT - RS. Pela
ordem.) - Efetivação de acordo celebrado entre
as lideranças governistas e a Oposição sobre a
renegociação das dívidas dos produtores rurais... 54945

AIRTON CASCAVEL (PPS - RR. Pela
ordem.) - Alerta aos Parlamentares sobre a
apreciação do projeto de lei de responsabilidade
fiscal. 54946

RICARDO IZAR (PMDB - SP. Pela ordem.)
- Regozijo com a aprovação, na Comissão Es
pecial dos Precatórios, do parecer do Relator da
matéria, Deputadq André Benassi. 54946

MILTON TE~ER (PT - RJ. Pela ordem.) 
Representação contra a Agência Nacional de
Energia Elétrica ..., ANEEL, junto ao Ministério
Público, para ressarcimento aos cofres públicos
de .despesas efetuadas pela Agência com
publicidade em revistas......................................... 54947

DEUSDETH PANTOJA (PFL - PA. Pela or
dem.) - Apresentação de projeto de lei que alte
ra a Lei nO 4.728, de 1965, e revoga dispositivo
do Decreto n° 911, de 1969, proibitivo da desig
nação do devedor fiduciário como depositário do
bem alienado......................................................... 54947

VIRGIUO GUIMARÃES (PT - MG. PeJa
ordem.) - Lançamento do Plano Mineiro de De
senvolvimento Integrado - PMOI, elaborado pela
Secretaria de Planejamento do Estado de Minas
Gerais, baseado na implementação do orçamen-

54947

54948

54948

54949

54952

54954

54954

54955

54955
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PEDRO WILSON (PT - GO. Pela ordem.) Administração e Serviço Público, o Sr. Deputado
- Realização, no Espaço Cultura Zumbi dos AYRTON XER~. 54969
Palmares, de seminário para discussão da Usou da palavra para proferir parecer, em
prática de racismo e xenofobia no Pais. substituição à Comissão de Constituição e
Transcurso do Dia Nacional da Consciência Justiça e de Redação, o Sr. Deputado JOSÉ
Negra - 20 de novembro. 54956 CARLOS ALELUIA. 54969

JOÃO MAGNO (PT. - MG. Pela ~rdem.) - Usou da palavra para proferir parecer, em
Apresentação de projeto de lei sobre substituição à Comissão de Finanças e
estabelecimento de normas e parâmetros para Tributação, o Sr. Deputado LUIZ CARLOS HAULY. 54971
empresas desestatizadas. 54958 PRESIDENTE (Michel Temer)

MARCOS CINTRA (Bloco/PL - SP. Pela Encerramento da discussão. 54971
ordem.) - "Manifesto - Emenda 008 CE/99: a .
solução para a 'Reforma Tributária", publicado Usou da palavra para encaminhamento da
pelos jornais O Estado de S. Paulo, Folha de votação o Sr. Deputado ARTHUR VIRGILIO......... 54971
S.Paulo e Gazeta Mercantil. 54958 Usaram da palavra para encaminhamento

ALOIZIO MERCADANTE (PT _ SP. Pela da votação os Srs. Deputados JOSÉ GENOINO,
ordem.) - Universalização do ensino fundamen- ALDO REBELO. 54972
tal. Implementação de reforma tributária taxadora PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
da riqueza e da renda concentrada para combate da emenda do Senado Federal. 54974
à pobreza e às desigualdades no Pais. 54962 Usaram da palavra para orientação das

INALDO LEITÃO (PSDB - PB. Pela respectivas bancadas os Srs. Deputados RÉGIS
ordem.) - Apresentação de projeto de resolução CAVALCANTE, BISPO RODRIGUES, LUIZA
sobre eleição dos membros das Mesas das ERUNDINA, MIRO TEIXEIRA, CELSO GIGLlO,
Comissões Permanentes da Câmara dos DELFIM NETTO, JOSÉ GENOINO, NELSON
Deputados. Apresentação de proposta de PROENÇA, VICENTE CAROPRESO,
emenda à Constituição sobre fixação de INOCÊNCIO OLIVEIRA, ARNALDO MADEIRA,
percentual minimo para destinação de recursos JOSÉ DE ABREU................................................... 54974
orçamentários da União, dos estados e dos PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
municipios ao setor cultural. 54963 da emenda do Senado Federal. ..

SILVIO TORRES (PSDB - SP. Pela \ l ,.;5 d d".!I fi I A d
d ) F I

· t d O t d F d I vota o a re a o Ina. prova a .or em. - a eClmen o o ex- epu a o e era
Germinai Feij6. 54963 Encaminhamento da matéria à sanção ..

WELLlNGTON DIAS (PT _ PI. Pela ARNALDO FARIA DE SÁ - Questão de
ordem.) - Possibilidade de convivência com a ordem sobre o número de membros da CPI dos
seca nordestina exemplificada em Medicamentos. 54977
empreendimentos realizados em Municípios de PRESIDENTE (Michel Temer)
regíão do semi-árido do Estado do Piauí. 54964 Acolhimento da questão de ordem levantada

VI - Ordem do Dia pelo Deputado Arnaldo Faria de Sá para poste-
ADÃO PRETTO (Pela ordem) - Anúncio de rior deliberação. 54978

apresentação de proposta de emenda à PRESIDENTE (Michel Temer)
Constituição sobre a desapropriação, para fins Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de reforma agrária, de área com cultivo de planta nO 1.617-C, de 1999, que dispõe sobre a criação
transgênica. 54968 da Agência Nacional de Águas - ANA, entidade

PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão, federal de coordenação e apoio do Sistema
em turno único, da Emenda do Senado Federal Nacional de Gerenciamento de Recursos
ao Projeto de Lei nO 3.651-C, de 1997, que Hídricos, e dá outras providências. 54978
institui o Sistema Brasileiro de Inteligência, cria a PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
Agência Brasileira de Inteligência - ABIN, e dá de requerimento de retirada do Projeto de Lei
outras providências. 54968 nO 1.617-B, de 1999, da pauta da presente

Usou da palavra para proferir parecer, em sessão. Aprovado. 54978
substituição à Comissão de Relações Exteriores PRESIDENTE (Michel Temer)
e de Defesa Nacional, o Sr. Deputado ANTONIO Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
CARLOS PANNUNZIO. 54968 nO 88-B, de 1999, que dispõe sobre o serviço

Usou da palavra para proferir parecer, em auxiliar e voluntário nas Policias Militares e nos
substituição à Comissão de Trabalho, de Corpos de Bombeiros Militares. 54978
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PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação PRESIDENTE (Michel Temer)

de requerimento de retirada do Projeto de Encerramento da discussão. 54983
Lei nO 88-A, de 1999, da pauta da Ordem do Usaram da palavra para encaminhamento
Dia ·.................................... 54979 da votação os Srs. Deputados ALDO REBELO,

Usaram da palavra para orientação das JAIR MENEGUELLI, SYNVAL GUAZZELLI. 54983
respectivas bancadas os Srs. Deputados RÉGIS JAIRO CARNEIRO (Pela ordem) _
CAVALCANTE, LUIZA ERUNDINA, FERNANDO Entrega simbólica à Presidência da Casa do
CORUJA, CAIO RIELA, ODELMO LEÃO, resultado dos trabalhos da Comissão Especial do
GERALDO MAGELA, NELSON PROENÇA, Poder Judiciário. 54985
CABO JÚLIO, VICENTE CAROPRESO,
INOCI:NCIO OLIVEIRA. 54979 PRESIDENTE (Michel Temer)

Cumprimentos aos membros da Comissão Es-
PRESIDENTE (Michel Temer) pecial do Poder Judiciário pelo trabalho

Aprovação do requerimento de retirada do realizado. 54986
projeto... 54979

Anúncio da discussão e votação, a partir
PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação da próxima semana, no plenário da Casa, da

de requerimento de inversão de pauta para
· a d't 5 t d d °4 54979 reforma do Judiciário. .. 54986aprecla o o I em an es o e n ..
Usaram da palavra para orientação das Usou da palavra para encaminhamento da

respectivas bancadas os Srs. Deputados votação o Sr. Deputado ANTONIO CARLOS
ROBERTO ARGENTA, REGIS CAVALCANTE, BISCAIA. 54986
BISPO RODRIGUES, LUIZA ERUNDINA, Usaram da palavra para encaminhamento
FERNANDO CORUJA, CAIO RIELA, ODELMO da votação os Srs. Deputados JOSÉ PIMENTEL,
LEÃO, WALTER PINHEIRO, NELSON MARCELO BARBIERI. 54987
PROENÇA, VICENTE CAROPRESO, PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
INOCI:NCIO OLIVEIRA, ARNALDO MA- d E d d ° 1 2 3 4 5 6 7as men as e n s , , , , , e,
DEIRA. 54980 apresentadas na Comissão Especial, com

PRESIDENTE (Michel Temer) parecer pela rejeição, ressalvados os
Aprovação do requerimento de inversão de destaques. 54989
pauta. 54980 Usaram da palavra para orientação das

PRESIDENTE (Michel Temer) respectivas bancadas os Srs. Deputados
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de FERNANDO CORUJA, ROBERTO JEFFERSON,
Emenda à Constituição nO 33-B, de 1999, que JOSÉ ANTONIO, ODELMO LEÃO, JAIR
altera dispositivos da Constituição Federal MENEGUELLI, NELSON PROENÇA, AÉCIO
pertinentes à representação classista na Justiça NEVES, INOCI:NCIO OLIVEIRA, DARClslO
do Trabalho............................................................ 54980 PERONDI, RÉGIS CAVALCANTE, BISPO

Usaram da palavra pela ordem os Srs. RODRIGUES, ROBERTO ARGENTA. 54995
Deputados WALTER PINHEIRO, SYNVAL PRESIDENTE (Michel Temer) - Leitura de
GUAZZELLI, ARNALDO FARIA DE sÁ, MIRO Ato da Presidência sobre constituição de
TEIXEIRA ··· .. i 54980 Comissão Especial destinada a proferir parecer à

PRESIDENTE (Michel Temer) - Consulta Proposta de Emenda à Constituição nO 136-A, de
aos Srs. Lfderes sobre proposta do Deputado 1999, do Poder Executivo, que dispõe sobre a
Miro Teixeira de exame da matéria no âmbito da contribuição para manutenção do regime de
reforma do Poder Judiciário. 54981 previdência dos servidores públicos, dos

Usaram da palavra pela ordem os Srs. militares da União, dos Estados, do Distrito Fed-
Deputados JOSÉ GENOINO, ALDO REBELO, eral e dos Territórios. 54996
ROBERTO JEFFERSON, CABO JÚLIO, RÉGIS PRESIDENTE (Michel Temer)
CAVALCANTE, GEDDEL VIEIRA LIMA, AÉCIO Comunicação aos Srs. Deputados sobre
NEVES. 54981 realização de sessão especial a tratar do tema

VIVALDO BARBOSA (Pela ordem) - "Violência e Segurança Pública". Importância do
Questionamento à Mesa sobre a exigência de comparecimento parlamentar ao evento. 54996
unanimidade dos Srs. Líderes para permanência ROBERTO JEFFERSON (Pela ordem) -
da matéria na pauta da Ordem do Dia. 54983 Criticas à iniciativa do Ministro José Carlos Dias,

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta da Justiça, quanto ao encaminhamento à Casa
ao questionamento do Deputado Vivaldo de projeto de lei referente à proibição de
Barbosa. 54983 exportação de armas do Brasil para o Paraguai. .. 54997
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Usou da palavra pela ordem o Sr. ODELMO LEÃO, JAIR MENEGUELLI, AÉCIO
Deputado DARClslO PERONDI. 54997 NEVES, NELSON PROENÇA,.' INOCI:NCIO

MARCELO DÉDA (Pela ordem) - OLIVEIRA, DARClslO PERONDI, ALDO REBELO.. . 55013
Conveniência de convocação de reunião dos Usou da palavra pela ordem, pára registro
Srs. Líderes,' antes do início da discussão e de voto, o Sr. Deputado ADÃO PREITO. 55015
votação da Reforma do Judiciárto 1i0 p!enárto da Usou da palavra para orientação da
Casa ~ ~...... 54997 respectiva bancada o Sr. Deputado ODE~O LEÃO. 55015

PRESIDENTE (Michel Temer) .:.. Usou da palavra pela ordem,· para registro
Acolhimento da sugestão do Deputado Marcelo de voto, a Sra. Deputada LUCI CHOINACKI. 55015
Déda. 549.98 Usaram da palavra para orientação das

AGNELO QUEiROZ (Pela ordem) - respectivas bancadas os Srs. Deput~dos AÉCIO
Solicitação ao Senado Federal de instauração de NEVES, ODELMO LEÃO. 55015
proçesso de cassação do mandato parlamentar
do Senador Luiz Estevão por quebra de decoro Usou da palavra pela ordem, para registro
parlamentar............................................................ 54998 de voto, o Sr. Deputado CEZAR SCHIRMER. ...... 55015

WALTER PINHEIRO (Pela ordem) _ GERSON PERES (Pela ordem) _.
Lançamento, pelos partidos da Frente de Questionamento à Presidência sobre inclusão
Oposição, de manifesto em defesa do Brtilsil, na pauta da Ordem do Dia de requerimento de
da democracia e do trabalho. Questionamento urgência para sustação da determinação do
à Presidência acerca da apreciação, pela Banco Central referente à extinção das
Casa, de projeto de decreto legislativo delegacias regionais das áreas socioeconômicas..... 55015
referente à reestruturação do Banco Central PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
do 8ra8il................................................................ 54998 ao questionamento do Deputado Gerson Peres... 55016

PRESIDENTE (Michal Temer) - Resposta Usou da palavra pela ordem, para registro
ao questionamento do Deputado Walter Pinheiro. 54998 de voto, o Sr. Deputado OSVALDO BIOLCHI. ...... 55016

SILVIO TORRES (Pela ordem)· _ CLAUDIO CAJADO (Pela ordem) -
Manifestação de pesar pelo falecimento do Anúncio de apresentação de proposta de
ex-Deputado Germinai Feijó.................... 54998 emenda à Constituição sobre a possibilidade de

JOS~ ANTONIO (Pela ordem) _ candidatura do cônjuge, de parentes
Aprovação, pela Comissão de Constituição e consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou
Justiça aa Assembléia Legislativa do Estado do por a.doção, aos cargos de Prefeito, Governador
Maranhão, de proposta de cassação do mandato ou Presidente da República, em caso de
do Deputado Estadual José Gerardo de Abreu, falecimento do titular. 55016
denunciado pela CPI do Narcotráfico. 54999 PRESIDENTE (Michel Temer)

INOCr=NCIO OLIVEIRA (Pela ordem) _ Comunicação aos Srs. Deputados sobre
Importância da presença parlamentar em reali~ação de sessão ordinária da Casa na
plenário para a discussão e votação da PEC 7-B, próxima quinta-feira............................................... 55016
sobre prescrição de causas trabalhistas, de Usou da palavra pela ordem, para registro
interesse dos trabalhadores rurais. 54999 de voto, o Sr. Deputado JOÃO PIZZOLAITI :... 55016

Usou da palavra para orientação da· Usou da palavra pela ordem o Sr.
respectiva bancada o Sr. Deputado ODELMO Deputado FERNANDO MARRONI........................ 55016
LEÃO :.................. 54999 Usaram da palavra para orientação das

PRESIDENTE (Michel Temer) respectivas bancadas os Srs. Deputados NEL-
Encerramento da votação. Rejeição das SON PROENÇA, ODELMO LEÃO........................ 55016
emendas. 54999 LUCI CHOINACI<I (Pela ordem) -

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação Aprovação, pela Comissão de Agricultura e
da Proposta de Emenda à Constituição nO 33~A, Política Rural, de projeto de lei referente à
de 1999.................................................................. 55010 proteção comercial dos produtos agrícolas brasileiros. 55016

Usou da palavra como Relator da matéria Usaram da palavra pela ordem os Srs.
o Sr. Deputado PAULO MAGALHÃES. 55010 Deputados DARClslO PERONDI, PROFESSOR

Usaram da palavra para orientação das LUIZINHO.............................................................. 55017
respectivas bancadas os Srs. Deputados ROBERTO BALESTRA (Pela ordem) -
FERNANDO GABEIRA, AYRTON XEREZ, Realização, pela Comissão de Agricultura e Polí-
BISPO RODRIGUES, LUIZA ERUNDINA, tica Rural, de audiência pública para discussão
FERNANDO CORUJA, ROBERTO JEFFERSON, acerca do aumento do preço do álcool. 55017
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Usou da palavra pela ordem o Sr. . Retomo da matéria, ap6s cinco sessões,

Deputado PROFESSOR LUIZINHO...................... 55017 para o segundo tumo de votação. 55031

DAMIÃO FELlCIANO (Pela ordem) - PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
Realização, na pr6ximaquinta-feira, de sessão de requerimento de urgência para apreciação da
solene em homenagem ao Dia Nacional da Mensagem .no 1.485, .de 1999, do Poder
Consciência Negra. 55018 Executivo. Aprovado.............................................. 55031

WILSON SANTOS (Pela ordem) - PRESIDENTE (Mict1el Temer) - Votação
Realização, pela Comissão de Agricultura e de requerimento de urgência para apreciação da
Politica Rural, de audiência pública para Mensagem nO 1.484, de 1999, do Poder
discussão sobre a faixa de fronteira. 55018 Executivo. Aprovado ~.............. 55031

Usou· da palavra pela. ordem o Sr. PRESIDENTE (Michel Temer)- Votação
Deputado NELSON OTOCH. 55018 de requerimento de urgência para apreciação do

BABA (Pela ordem) - Falta de repasse Projeto de Lei nO 267, de 1999. Aprovado............. 55031
dos recurso~ orçamen~ários destinados à PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
Fundação NaCIonal do Indlo - FUNAI. 55018 de requerimento de urgência para apreciação do

Usou da palavra pela ordem o Sr. Projeto de Lei nO 990, de 1999, que dispõe sobre
Deputado INOCJ:NCIO OLIVEIRA. 55018 a produção de cloro e dá outras providências....... 55031

..ANGELA GU~DAGNIN (Pel~ ordem) - JOSÉ CARLOS ALELUIA (Pela ordem) -
Proibição do uso do fumo em plenáno. 55018 Importãnciado debate das matérias sob regime

Usaram da palavra pela ordem os Srs. de urgência nas Comissões Permanentes da
Deputados GERSON PERES, WALTER Casa. 55032
PINHEIRO. 55019 PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta

PRESIDENTE (Michel Temer) ao Deputado José Carlos Aleluia. 55031
Comunicação aos Srs. Deputados sobre os .
Destaques para Votação em Separado das PRESIDENTE. (Michel Te~er)
Emendas de nOs 3 e 5 à Proposta de Emenda à Aprovação do requenmento de urgênCIa. 55032
Constituição nO 33-A, de 1999 ~ ,...... 55019 Apresentação de proposições: SILAS

Usaram da palavra pela ordem os Srs. BRASILEIRO; AVENZOAR ARRUDA; TELMO
Deputados DARClslO PERONDI BISPO KIRST; PAULO PAIM; AIRTON DIPP; EDUARDO

RODRIGUES ~..: : 55019 ~~~~6~A;L':IM~~~N~g~~~ gEE~fT~~
Usou da palavra pela ordem, para registro JOÃO MAGNO; PEDRO EUGJ:NIO; INALDO

de voto, o Sr. Deputado JORGE WILSON. 55019 LEITÃO; ADÃO PRETIO E OUTROS; VANESSA
Usou da palavra pela ordem o Sr. GRAZZIOTIN; ALDO· REBELO; MARCIO

Deputado BABA. 55019 BITIAR; JOÃO MAGNO; NELSON PROENÇA;
PRESIDENTE (Michel Temer) ZENALDO COUTINHO E OUTROS;. MARCOS

Encerramento da votação. Aprovação da DE JESUS E bUTROS; MARCOS DE JESUS;·
Proposta cJe-Emenda à eonstituição nO 33-A, de EDUARDO -JGRGE E OUTROS; MARCOS
1999....................................................................... 55020 ROLlM; JAIME MARTINS; LUIZ BITIENCOURT;

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação JOSÉ GENOINO E OUTROS; CLAUDIO
de requerimento para apreciação em globo dos CAJADO E OUTROS; ANIBAL GOMES E
destaques simples apresentados à Proposta de OUTROS , , , :......................... 55032
Emenda à Constituição nO 33-A, de 1999. VlI- Encerramento
Aprovado ,......... 55030 2-ATOS DO PRESIDENTE

Votação em globo dos requerimentos de a) Exoneração: Francisco de Assis
destaque simples................................................... 55030 Barroso Júnior. 55094

Usaram da palavra para orientação das b) Dispensa: Elizabeth Christina da Costa
respectivas bancadas os Srs. Deputados BISPO Lopes Barbosa. 55094
RODRIGUES, ALDO REBELO, FERNANDO
CORUJA, WALFRIDO t.4ARES GUIA, JAIR. c) Tomar sem Efeito Nomeação: Lourdes
MENEGUELLI, NELSON OTOCH, INOCJ:NCIO AvelarCorrea , ,.. 55094
OLIVEIRA, CEZAR SCHIRMER, .DARClslO d) Nom,ação: Bruno Silva Braga, Fran-
PERONDI, ODELMO LEÃO ; . 55030 cisco de Assis Barroso Júnior, Tais Kellen Dutra. 55094.

PRESIDENTE (Michel Terner) - Rejeição e) Designação Por Acesso: Suely Santos
elos reOJ!.!(9r!men~os de destaque simples. 55031 e Silva Martins. 55095
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f) Designação: Rosimeire de Oliveira (Ordinária), em 27-10-99, Termo de Reunião, em
Barreiros. 55095 28-10-99 e Termo de Reunião, em 3-11-99. 55256

COMISSOES e) Comissão Especial destinada a proferir
3 -ATAS DAS COMISSÕES parecer à PEC nO 137-N99 (Subteto), * ia
a) Comissão de Constituição e Justiça e de Reunião (Inst~lação e Eleição do Presidente e

Redação, 69!! Reunião (Ordinária), em 17-11-99.. 55095 dos Vice-Presidentes), em 17-11-99. 55310
b) Comissão. de Defesa do Consumidor, *Atas com notas !aquigráficas

Meio Ambiente e Minorias, 29B Reunião 4 - DISTRIBUIÇAO DE PROJETOS
(Ordinária), em 1°-9-99, 30a Reunião (Ordinária), . a) Comissão de Desenvolvimento Urbano
em 15-9-99,* 31!"! , em 22-9-99, .. 3211 Reunião e Interior, nO 13, em 17-11-99. 55316
(Audiência Pública Conjunta com a Comissão de b) Comissão de Economia, Indústria e
Desenvolvimento Urbano e Interior), em 23-9-99, Comércio, nO 13, em 17-11-99............................... 55316
* 33!! Reunião (Audiência Pública), em 29-9-99, " c) Comissão de Finanças e Tributaçêo, nO
3411 Reunião (Audiência Pública Conjunta com a 37, em 17-11-99 ;..................... 55316
Comissão d: Agr~cultura .: Política R~ra!): em d) Comissão de Relações Exteriores e de
30-~~99. e . .35 R~untao (Extraordmana - Defesa Nacional, nO 20, em 17-11-99.................... 55317
Audlencla Publica Conjunta com as Comissões ....
de Minas e Energia e de Trabalho, de e) ?OmISsã~ EspeCial destmada a ;>rOfenr
Administração e Serviço Público), em 30-9-99. .... 55096 parecer a PEC n 137-N99 (Subteto), n 1, em

.~) Com~ssã.o de Finanças e Tributação, 371l 17-11-::·RE·~is~Ri~ü·içio·~E ..P~Õ~E';:ÕS· ..·.. 55318
Reumao (Ordmána), em 17-11-99. 55255 ) C . ã d DI' t Urb., a omlss o e esenvo vlmen o ano

d) Comissão de Segundade Social e I t· °3 d 17 11 99
Família, * 23<l Reunião (Ordinária), em 5-10-99, e n enor, n ,e - - . 55318

Termo de Reunião, em 13-10-99, 24/J Reunião 6 - ~ESA
(Ordinária), em 20-10-99, '" 251'1 Reunião 7 - LIDERES E VICE-LiDERES
(Audiência Pública), em 21-10-99, 263 Reunião 8 - DEPUTA!?OS EM EXERCiclO

9 - COMISSOES

PSB/PCdoB

AMAPÁ

PSDB
PPB
PTs
PSB
PSDB
PFL

Badu Picanço
Dr.Benedito Dias
Eduardo Seabra
Evandro Milhomen
Fátima Pelaes
Sérgio Barcellos
Presentes do Amapá: 6

PARÁ

PSDB
PT
PFL
PMDB
PTB
PT
PFL
PTB
PFL

Anivaldo Vale
Babá
Deusdeth Pantoja
Jorge Costa
Josué Bengtson
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Renildo Leal
Vic Pires Franco

Michel Temer
Ubiratan Aguiar
itlelson Trad
Jaques Wagner
Efraim Morais
Luciano Castro
2é Gomes da Rochê!1
Gonzaga Patriota

Ata da 21'18 S@~~~@~ em 17 de novembro de 1999
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente, Nelson Trad, 2° Secretário,
Themístocles Sampaio, Pedro Chaves, § 2° do art. 18 do Regimento Interno

(As 14HORAS COMPARECEM OS SENHORES.1

Partido Bloco

RORAIMA

Airton Cascavel -PPS
Alcestes Almeida PMDB
Almir Sá PPB
Robério Araújo PL PUPST/PSL
PreSl1entes d~ ROfetima: 4
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Zenaldo Coutinho PSDS
Presentes do Pará: 10

AMAZONAS

PSDB
PFL
PFL
PFL
PPB
PFL
PCdoB

PSDB

PUPST/PSL

Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PFL
Sebastião Madeira PSDB
Presentes do Maranhão: 13

CEARÁ

Adolfo Marinho PSDB
Almeida de Jesus PL
Antonio Cambraia PSDB
Arnon Bezerra PSDB
José Linhares PPB
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PMDB
Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de Matos
Presentes do Ceará: 11

PIAuí
PSDB
PSOB
PMDB
PMDB
PFL
PMDB
PT

Átila Lira
B.Sá
Gessivaldo Isaias
João Henrique
Mussa Demes
Themístocles Sampaio
Wellington Dias
Presentes do Pauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB
Betinho Rosado PFL
Iberê Ferreira PPB
Laire Rosado PMDB
Múcio Sá . PMDB
Presentes do Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA
Adauto Pereira PFL
Armando Abílio PMDB
Avenzoar Arruda PT
Carlos Dunga PMDB
Damião Feliciano PMDB
Domiciano Cabral PMDB
Enivaldo Ribeiro PPB
Inaldo Leitão PSOB
Marcondes Gadelha PFL
Ricardo Rique PSDB
Wilson Braga PFL
Presentes da Paraiba: 11PSB/PCdoB

ACRE

PFL
PPB
PFL
PPS
PSDB
PFL

MARANHÃO

PMDB
PPB
PFL
PFL
PPB
PFL
PMDB
PSDB
PSB

Arthur Virgílio
Átila Lins
Francisco Garcia
José Melo
Luiz Fernando
Pauderney Avelino
Vanessa Grazziotin
PSB/PCdoB
Presentes do Amazonas: 7

IIdefonço Cordeiro
João Tota
José Aleksandro
Mácio Bittar
Sérgio Barros
Zila Bezerra
Presentes do Acre: 6

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PDT
Confúcio Moura PMDB
Eurípedes Miranda PDT
Marinha Raupp PSDB
Nilton Capixaba PTB
Sérgio Carvalho . PSDB
Presentes de Rondônia: 6

TOCANTINS

Darci Coelho PFL
Freire Júnior PMDB
Igor Avelino PMDB
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PPB
Presentes de Tocantins: 5

Albérico Filho
Antonio Joaquim Araújo
Cesar Bandeira
Costa Ferreira
Eliseu Moura
Francisco Coelho
Gastão Vieira
João Castelo
José Antonio
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PERNAMBUCO Luiz Moreira PFL

PFL Manoel Castro PFLAntônio Geraldo
Mário Negromonte PSDBClementino Coelho PPS
Paulo Magalhães PFLDjalma Paes PSB PSBlPcdoB
Pedro Irujo PMDBEduardo Campos PSB PSB/PCdoB
Saulo Pedrosa PSDBInocêncio Oliveira PFL
Ursicino Queiroz PFLJoaquim Francisco PFL
Presentes da Bahia: 24Joel De Hollanda PFL

Luiz Plauylino PSDB MINAS GERAIS
Marcos de Jesus PST PUPSTIPSL Ademir Lucas PSDB
Pedro Eugênio PPS Antônio do Valle PMDB
Ricardo Fiuza PFL Aracely de Paula PFL
Salatiel Carvalho PMDB Bonifácio de Andrada PSDB
Sérgio Guerra PSDB

CaQo Júlio PL PUPSTIPSL
Presentes de Pernambuco: 13 Carlos Melles PFL

ALAGOAS Carlos Mosconi PSDB

Albérico Cordeiro PTB Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDBHelenildo Ribeiro PSDB
Edmar Moreira PPBJosé Thomaz Nonô PFL
Eduardo Barbosa PSDBLuiz Dantas PST PUPST/PSL
Eliseu Resende PFLRegis Cavalcante PPS
Gilmar Machado PTPresentes de Alagoas: 5

. Hélio Costa PMDB
SERGIPE

João Fassarella PT
Adelson Ribeiro PSC João Magno PT
Augusto Franco PSDB José Militão PSDB
Cleonâncio Fonseca PPB Júlio Delgado PMDB
Jorge Alberto PMDB

Lael Varella PFL
Marcelo Déda· PT Lincoln Portela PST PLlPSTIPSL
Presentes de Sergipe: 5 Márcio Reinaldo Moreira PPB

BAHIA Maria do Carmo Lara PT
Aroldo Cedraz PFL Mário de Oliveira PMDB
Claudio Cajado PFL Odelmo Leão PPB
Eujácio Simões PL PUPSTIPSL Olimpio Pires PDT
Félix Mendonça PTB Paulo Delgado PT
Francistônio Pinto PMDB Philemon Rodrigues PMDB
Geraldo Simões PT Rafael Guerra PSDB
Gerson Gabrielli PFL Roberto Brant PFL
Haroldo Lima PCdoB Romel Anizio PPB
Jaime Fernandes PFL Romeu Queiroz PSDB
JairoAzi PFL Saraiva Felipe PMDB
João Almeida PSDB Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCdoB
João Leão PSDB Silas Brasileiro PMDB
Jonival Lucas Junior PPB Virgílio Guimarães PT
Jorge Khoury PFL Vittorio Medioli PSDB
José Rocha PFL Walfrido Mares Guia PTB
José Ronaldo PFL zaire Rezende PMDB
Jutahy Junior PSDB Presentes de Minas Gerais: 38
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PI.JPST/PSL

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PUPST/PSL

PUPST/PSL

PUPST/PSL

PUPST/PSL

EspíRITO SANTO Aloizio Mercadante PT
Alófzio Santos PSOB Angela Guadagnin PT
.Feu Rosa PSOB Antonio Carlos Pannunzio PSOB
João Coser PT Antonio Kandir PSOB
José Carlos Elias PTB Arlindo Chinaglia PT
Marcus Vicente PSDB Arnaldo Faria de Sá PPB
Max Mauro PTB Bispo Wanderval PL
Nilton Baiano PPB Celso Giglio PTB
Ricardo Ferraço PSOB Clovis Volpi PSOB
Rita Camata PMOB Corauci Sobrinho PFL
Presentes do Espírito Santo: 9 Oe Velasco PST

Oelfim Netto PPB
Edinho Araújo PPS
Eduardo Jorge PT
Emerson Kapaz PPS
Evilásio Farias PSB

.Fernando Zuppo POT
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Jair Meneguelli PT
José Oirceu PT
José Genoíno PT
José Roberto Batochio POT
Julio Semeghini PSOB
Luiza Erundina PSB
Marcelo Barbieri PMOB
Marcos Cintra PL
Medeiros PFL
Milton Monti PMOB
Neuton Lima PFL
Paulo Kobayashi PSOB
Paulo Lima PMOB
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PMOB
Rubens Furlan PPS
Salvador Zimbaldi PSOB
Sampaio Oória PSOB
Teima de Souza PT
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL
Xico Graziano . PSOB
Zulaiê Cobra PSOB
Presentes de São Paulo: 45

RIO DE JANEIRO

Alcione Athayde PPB
Aldir Cabral PFL
Alexandre Santos PSOB
Almerinda de Carvalho PFL
Antonio Carlos Biscaia PT
Arolde de Oliveira PFL

. Ayrton Xerêz PPS
Bispo Rodrigues PL
Carlos Santana PT
Coronel Garcia PSOB
Oino Fernandes PSOB
Or. Heleno PSOB
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves PTB
lédio Rosa PMOB
Jair Bolsonaro PPB
João Mendes PMOB
José Carlos Coutinho PFL
Luiz Salomão POT
Luiz Sérgio PT
Marcio Fortes PSOB
Miriam Reid POT
Miro Teixeira POT
Pastor Valdeci Paiva PST
Paulo Feijó PSOB
Rodrigo Maia PTB
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Vivaldo Barbosa POT
Presentes do Rio de Janeiro: 29

AibertoGoldman
AkiOÁebeIo

SÃO PAULO
PSOB
PCdoB PSBlPCdoB

Celcita Pinheiro
Ricarte de Freitas

MATO GROSSO
PFL
PSOB



54876 Quinta-feira 18 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1999

Teté Bezerra PMOB
Wilson Santos PMOB
Presente de Mato Grosso: 4

MATO GROSSO DO SUL

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

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMOB
Jorge Pinheiro PMOB
Maria Abadia PSOB
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Presentes do Distrito Federal: 5

Odílio Balbinotti PSOB
Ricardo Barros PPB
Sanfos Filho PFL
Werner Wanderer PFL
Presentes do Paraná: 18

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis
PFL
Carlitos Merss PT
Edinho Bez PMOB
Fernando Coruja POT
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
João Matos PMOB
João Pizzolatti PPB
Luci Choinacki PT
Pedro Bittencourt PFL
Renato Vianna PMOB
Serafim Venzon POT
Vicente Caropreso PSOB
Presentes de Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Airton Oipp POT
Alceu Colfares POT
Caio Riela PTB
Cezar Schimer PMOB
Fernando Marroni PT
Fetter Júnior PPB
Henrique Fontana PT
Luis Carlos Heinze PPB
Marcos Rolim PT
Nelson Marchezan PSOB
Nelson Proença PMDB
Osvaldo Biolchi PMOB
Paulo José Goulvêa PL PUPST/PSL
Paulo Paim PT
Roberto Argenta PHOBS
Synval Guazzelli PMOB
Valdeci Oliveira PT
Waldir Schmidt PMOB
Veda Crusius PSOB
Presentes do Rio Grande do Sul: 20

GOIÁS

PMOB
PSOB
PSOB
PMOB
PMOB
PMOB
PT
PPB
PFL
PFL

PARANÁ
PFL
PFL
PSOB
PSOB
PT
PSOB
PMDB
PFL
PPB
PFL
PSOB
PSOB
PMOB
PPB

Euler Morais
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Norberto Teixeira
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha
Presentes de Goiás: 10

Affonso Camargo
Airton Roveda
Basílio Villani
Chico da Princesa
Or. Rosinha
FlávioArns
Hermes Parcianello
Ivanio Guerra
José Janene
Luciano Pizzatto
Luiz Carlos Hauly
Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
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I - ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - A lista de

presença registra o comportamento de 339 Senhores
Deputados.

Está aberta a sessão.

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

O Sr. Secretário procederá à leitura da sessão
anterior.

11- LEITURA DA ATA
O SR. FEU ROSA, Servindo como 212

Secretário, procede à leitura da Ata da sessão
antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Passa-se
à leitura do expediente.

O SR. DR. ROSINHA, Servindo como 1º
Secretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

OFíCIOS

Do Sr. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro,
Presidente do Superior Tribunal de Justiça e do
Conselho da Justiça Federal, nos seguintes
termos:

OF. N2 986/99-STJ/CJF

Brasília, 17 de novembro de 1999

Exm2Sr.
Deputado Michel Temer
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar à douta dos

ilustres membros das Casas do Congresso Nacional,
de conformidade com o disposto no art. 96, 11, alíneas
a e b, da Constituição Federal, o incluso anteprojeto
de lei, que dispõe sobre as reestruturações dos
Tribunais Regionais Federais das cinco regiões e dá
outras providências.

Valho-me do ensejo para apresentar a V. Ex!'
protestos de elevado apreço e distinta consideração. 
Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Presidente do Supe
riorTribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal.

PROJETO DE LEI Nli 2.078,
DE 17 DE NOVEMBRO DE 1999

Dispõe sobre as reestruturações
dos Tribunais Regionais Federais das
cinco regiões e dá outras providências.

O Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei:

Art. 112 Os Tribunais Regionais Federais das 12,
212, 411 e 52 Regiões passam a ser compostos pelo
seguinte número de membros:

1- 27 (vinte e sete) Juízes, na 1º Região;
11- 27 (vinte e sete) Juízes, na 22 Região;
111 - 27 (vinte e sete) Juízes, na 42 Região;
IV -15 (quinze) Juízes, na 52 Região.

Art. 211 Ficam criados os quantitativos de cargos
de Juiz abaixo relacionados nos Tribunais de que
trata o artigo anterior:

1- 9 (nove), na 12 Região;
11- 4 (quatro), na 22 Região;
111- 4 (quatro), na 42 Região;
IV - 5 (cinco), na 52 Região.

Art. 3º Os cargos de que trata o artigo anterior
serão providos por nomeação pelo Presidente da
República mediante indicação, em lista tríplice,
organizada pelos respectivos Tribunais Regionais
Federais, observado o disposto no art. 107, incisos I e
11 da Constituição Federal.

Art. 412 A função de Vice-Presidente e
Corregedor, mencionada no § 112 do art. 412 da Lei n2

7.727, de 9 de janeiro de 1989, fica desdobrada nos
Tribunais Regionais Federais das 1º e 512 Regiões, em
funções distintas de Vice-Presidente e de
Corregedor-Geral.

Art. 52 Ficam criados, nos Quadros de Pessoal
das Secretarias dos Tribunais Regionais Federais das
12, 22, 32, 411 e 52 Regiões, os cargos efetivos e
funções comissionadas relacionados nos Anexos I e
V desta lei.

Art. 612 Os cargos a que se refere o artigo ante
rior serão providos, gradativamente, na forma da lei
e na medida das necessidades do serviço, a critério
do tribunal.

Art. 72 Aos respectivos Tribunais Regionais
Federais cabem prover os demais atos necessários
à execução desta lei.

Art. 8º As despesas decorrentes da apíicação
desta lei correrão à conta das dotações
orçamentárias consignadas aos Tribunais Regionais
Federais das 112, 2º, 32, 412 e 52 Regiões, a partir do
exercício de 1999.

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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ANEXO I - Tribunal Regional Federal da 18 Região

(.Art. 5° da Lei n° ,de de de 1999)

CARGOIDENOMINAÇÃO NIVEL FUNCIONAL N° DE CARGOS
Analista Judiciário Superior 78
Técnico Judiciário Intermediário 98

FUNÇÃO/NÍVEL N° DE FUNÇÕES
FC09 11
FC08 14
FC07 06
FC05 53
FC04 22
FC03 02
FC02 10

ANEXO II - Tribunal Regional Federal da 28 Região

( Art. 5° da Lei n° ,de de de 1999).

CARGOIDENOMINAÇÃO NÍVEL FUNCIONAL N° DE CARGOS
Analista Judiciário Superior 23 .
Técnico Judiciário Intermediário 35

FUNÇÃO/NÍVEL N° DE FUNÇÕES
FC09 04
FC08 09
FC07 03
FC05 05 .A

FC04 11 \
FC02 04

\(
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~.~~w
ANEXO III - Tribunal Regional Federal da 38 Região

( Art. 5° da Lei nO ,de de de 1999)

CARGOIDENOMINACÃO NIVEL FUNCIONAL N° DE CARGOS
Analista Judiciário Suoerior 05
Técnico Judiciário Intermediário 06

ANEXO IV - Tribunal Regional Federal da 48Região

( Art. 5° da Lei nO , de de de 1999)

CARGOIDENOMINACÃO NIVEL FUNCIONAL N° DE CARGOS
Analista Judiciário Suoerior 43
Técnico Judiciário Intennediário 39

FUNCÃOINIVEL ~DEFUNCÕES

FC09 04
FCOS 04
FC05 05
FC04 10
FC02 04

ANEXO V - Tribunal Regional Federal da 58 Região

( Art. 5° da Lei nO , de de de 1999)

CARGOIDENOMINACÃO . NIVEL FUNCIONAL N° DE CARGOS
Analista Judiciário Superior. 27
Técnioo Judiciário Intennediário 31
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FUNÇÃOINÍVEL Nó OE FUNÇÕES
FC09 05

. ,

FCOS 1Ó
FC07 10
FC05 15 t'.

FC04' 10 \ \
FC02 05 \ \

\
JUSTIFICAÇÃO

Novembro de 1999

O presente anteprojeto de lei tem por objetivo proceder à reestruturação dos
Tribunais Regionais Federais das 13, 23, 48 e58 Regiões, cujas propostas co~ a alteração na
composição de seus membros, com a criação de novos cargos de Juiz e a conseqüente ampliação do
número de cargos efetivos e funções comissionadas para o necessário suporte. No concernente à 38

Região, propõe-se tão-somente a criação de cargos efetivos na área deEng~

A reestruturação, ora pretendida, decorre da notória dificuldade enfrentada pelos
tribunais, em razão do crescente volume de processos existentes. Em contrapartida, o quantitativo de
juíZes e de servidores permanece inalterado naS 18 e 58 Regiões, o que compromete a capacidade de
trabalho e, conseqüentemente, os níveis de eficiência e' eficácia da prestação jurisdicional, como
preconizam os demandados e a opinião pública de uma maneira geral. Mesmo as 28e a 48 Regiões,
que já alteraram as suas composições iniciais, sofrem com a questão relativa ao acúmulo de
processos.

A título de ilustração, a situação geral da composição dos Tribunais Regionais
Federais. desde a instituição dessas Cortes de Justiça pela Lei nO 7.727, de 09 de janeiro de 1989, é a
seguinte:

Região Composição - Lei n° 7.727/89 Composição atual
13 18 18
23 14 23 (Lei n° 8.915/94)
33 18 27 (Lei n° 8.418/92)
43 14 23 (Lei n° 8.914/94)
53 10 10

Dados estatísticos revelam que, desde a criação do Tribunal Regional Federal da 18

Região, vem ocorrendo uma evolução constante no movimento de processos distribuídos. Em 1989,
a média de processos, por juiz, foi de 1.152, considerando que são dezesseis os integrantes dos
Órgãos julgadores do Tribunal.
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Essa média teve um crescimento gradativo e, em 1998, elevou-se para 4.021
processos, por juiz, considerando um total de 64.343 processos distribuídos. Enquanto isso, foram
julgados 53.727, com uma média de 3.357, por juiz. A situação agrava-se pelo fato de contar
somente com a composição.~ originária.

Da mesma forma, a 2· Região, sediada na capital do Rio de Janeiro, vem enfrentando
problemas semelhantes, com o aumento constante da carga processual, haja vista os 43.803
processos distribuídos e 36.574 julgados, em 1998, conseqüencià do esforço de seus magistrados,
cabendo a cada um, em média, 2.285 feitos.

Por. sua vez, o Tribunal Regional Federal da 4· Região, em 1998, apresentou uma
média de 4.452 processos distribuidos por juiz, com um total de 89.054, também distribuídos. Já a
média de feitos julgados, por magistrado, chegou a 3.064.

Ainda quanto à estatística processual, a Corte de Justiça da 58 Região, que c<>.~ qp~

os mesmos 10 juizes, desde a sua criaçio, em 1989, enftenta semelhante dificuldade, pofS\~o~ \lo
ano de 1998 indicam a distribuição de 54.420 processos, tendo sido julgados 33.902, cabendo
4.237, por órgão julgador. .

Assinale-se que, nas 1· e 4· Regiões, a abnegação dos seus magistrados em
multiplicar a capacidade produtiva, para minimizar a grande carga processual existente, fez com que
f9ssem realizados mutirões, o que trouxe bons resultados, embora reflita um retrato momentâneo,
haja vista a demanda constante e quase insuperável.

A propósito, as referidas médias estio muito acima da recomendada pela Lei
Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar nO 35/79), que permite o aumento do número
desses cargos, por tribunais, quando a média de 300(trezentos) processos distribuídos, por juiz, for
ultrapassada.

Ressalte-se, por oportuno, que essas lides advêm, principalmente, da atividade dos
Juizes Federais nas Seções .Judiciárias, em grau recursal,· além da própria competência originária
dos tribunais.

Essa situação agravoU-se, sobreÍudo, no Tribunal Regional Federal da }a Região pela
edição da Lei nO 9.642, de 25 de maio de 1998,. que instituiu mais trinta e cinco Varas nas Seções
Judiciárias, sob suajurisdiçlo. O mesmo aconteceu na 48 Regilo, com a edição da Lei nO 9.664, de
19 de junho de 1998, que criou cinqüentallOvas Varas Federais.

Como se pode ver, desde a instaIaçio dos Tribunais Regionais Federais, em 1989, até
o final de 1998, portanto, decorridos quase dez anos, houve um crescimento significativo do número
de processos julgados na Justiça Federal de Primeiro Grau, decorrente do crescente número de feitos
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distribuídos e, também, da instalação de mais 216 Varas Federais no período, além das 167 já
existentes, bem como, o provimento de 433 cargos de 'Juiz Federal e de Juiz Federal Substituto,
conforme demonstra o gráfico a seguir:

COMPARATIVO DO QUANfITATIVO DE VARAS INSTALADAS E CARGOS
PROVIDOS DE JUÍZES FEDERAIS E JUÍZEs FEDERAIS SUBSTITUTOS NA

JUSTIÇA FEDERAL DE I" GRAU
PERiODO: 1989 A 1998

700,----- _

600+- _

500+- _

400 t------------------

300 +--- _

200 -l------

100

QUANTIDADE DE VARAS

CARGOS PROVIDOS DE JF E lFS I

Fonte: TRFs
SG/CJF.()3199

Por Região, a evolução foi a seguinte:
COMPARATIVO DO QUANTITATIVO DE VARAS INSTALADAS E CARGOS
PROVIDOS DE JUízEs FEDERAIS E JUÍZES FEDERAIS SUBSTITUTOS NA

JUSTIÇA FEDERAL DE I" GRAU
1" REGIÃO

PERÍODO: 1989 A 1998

200 .,------------------------------

180 ---------------------------;~

160 -------------------------

140 t--------------------------

1998 I
82 12

1996 i 1997

75

109

71 7370

4"

58

100 -i- -=:--_
120 -j----------------------

20

40

80 -'-------------

!-QUAN!.JDADE_':lE VARAS ; 57 57

~<JOS PROVIDOS DE lF EJFS I 50 sn
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COMPARATIVO DO QUANTITATIVO DE VARAS INSTALADAS E C~RGOS
PROVIDOS DE JUiZES FEDERAIS E JUiZES FEDERAIS SUBSTITUTOS NA

JUSTIÇA FEDERAL DE l' GRAU
2'.REGIÃO

PERioDO: 1989 A 1998

120 ~--------------- -- _

100 -1-.-----

so32

32

34

40 -l----- _

20

80 -l---------- _

6Ot---------------------

QUANTIDADE DE VARAS

• CARGOS PROVIDOS DE JF E lFS I

COMPARATIVO DO QUANTITATIVO DE VARAS INSTALADAS E CARGOS
PROVIDOS DE JUizES FEDERAIS E JUizES FEDERAIS SUBSTITUI'OS NA

JUSTIÇA FEDERAL DE I' GRAU
4' REGIÃO

PERíODO: 1989 A 1998

160,----

140 +__-- --:

120 +__ _

I
lf)C!'

",:, ."-_ .._..• _-----------

f') ~.------------

.!l)~ _

20

Fonte: TRFs
SG-CJF - 03/99
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COMPARATIVO DO QUANTITATIVO DE VARAS INSTALADAS E CARGOS
PROVIDOS DE JUizES FEDERAIS E JUíZES FEDERAIS SUBSTITUTOS NA

JUSTIÇA FEDERAL DE JO GRAU
5° REGIÃO

PERíoDO: J989 A 1998

Novembro de 1999

60 r---------------------~

!

50 -:------------------------l

40 -1-- _

3D

20

10

o

QUANTIDADE DE VARAS

CAIlOOS PROVIDOS DE JF EJFS I

Além disso. outro aspecto que corrobora a preocupação atinente à demanda processual
advinda da competência recursal é a recente edição da Lei nO 9.788. de 19/02/99, que criou cem
novas Varas Federais de Execução Fiscal e Cíveis, em todo o país, das quais, dezoito destinadas à
Justiça Federal de Primeiro Grau da 1a Região; quinze. à 28

; quarenta. à 38
; quinze, à 48 e doze. à 58

Região, com os respectivos cargos de Juiz Federal e de Juiz Federal Substituto.

Assim, confonne se infere dos dados apresentados, a Justiça Federal de Primeiro Grau
teve um crescimento significativo, resultando no assoberbamento dos Órgãos julgadores dos
Tribunais, que permanecem com a composição originária (18 e 58 Regiões), e mesmo os das 28 e 48

Regiões, que tiveram suas composições originárias alteradas, merecem nova alteração, pois não mais
comportam grande número de processos recebidos em grau de recurso, em face da visível e
crescente desproporcionalidade, ora existente, entre as atuais composições dos Tribunais Regionais
Federais e a estrutura da Justiça Federal de Primeiro Grau, sem contar com aqueles feitos relativos à
competência originária.

Com a instalação das novas Varas de Execução Fiscal, o número de processos
submetidos ao Segundo Grau de jurisdição em muito aumentará, haja vista que os recursos relativos
ti essa matéria são remetidos de oficio.

Ademais, se o objetivo do acréscimo da quantidade de Varas de Execução Fiscal visa a
aumentar a arrecadação da União, sem o conseqüente acréscimo na composição dos Tribunais
Regionais Federais, qUe julgam os recursos, pouco evoluir-se-á nesse sentido.
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Realmente. é notório que o número de processos submetidos aos tribunais é
exorbitante. A título de exemplo, ainda com relação a Execução Fiscal, dados recentes fornecidos
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional Ganeiro/99) demonstram a evolução das inscrições em

br ladas d lad d d' 'd fi dr'co ançaacumu o estoque acumu o a lVl a, na orma constante no qua o a segUIr:
AJUIZADAS NÃO - AJUIZADAS TOTAL

REFERÊNCIA
QUANT. VALOR QUANT. VALOR QUANT. VALOR

ORIGINÁRIO UFIR ORIGINÁRIO UFIR ORIGINÁRIO UFII
DEZ/94 114.117 3.003.133.913,57 .111.513 1.447.184.605,80 316.640 4.450.418.519,37
DEZ/95 359.530 7.215.970.430,08 195.172 1.561.022.299,17 554.702 8.776.992.729.25
DEZ/96 598.480 15.919.608.791,55 571.783 U56.894.469,09 1.17U63 17.176.503.160,64

DEZ/97 878.672 26.330.813.478,30 1.008.688 24.074.540.060,95 1.887.360 50.405.353.539.2
DEZ/98 1.129.6~ 46.198.949.098,08 1.117.635 3.1%0.151.546,37 2.287.293 49.319.100.644,45

V.lorTotal
Origia'rio (Relia)
47.400.587.610,38

Como já foi dito, grande parte desses processos são submetidos aos Tribunais, em
grau de recurso, sem contar com aqueles referentes às demais classes processuais: ações ordinárias,
mandados de segurança, execuções diversas, ações criminais etc, além dos feitos da competência
originária.

A título de ilustração, os gráficos a seguir demonstram a evolução do quantit~ivO1
processos distribuídos e julgados pelos Tribunais Regionais Federais das 18

, 28
, 48 e 51l\eg' es,

período compreendido entre os anos de 1989/1998: \ \

EVOLUÇÃO DO QUANTITATIVO DE PROCESSOS OISTRIBUiDOS E JULGADOS
TRlBUNAL REGIONAL FEDERAL DA }' REGIÃO

PERÍODO: 1989 A 1998
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~.PROCESSOS OI8TRIBlJÍOOlf 1U37 14.119 12.551 27.104 32.073 31.609 29.788 47.023 51.659 64.343

.•PROCESSOSJULGADOS 5.731 15.\01 10.602 18.666 25.783 24.125 25.699 29.472 JUJO 53.727
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EVOLUÇÃO DO QUANllTAUVO DE PROCESSOS DISTRIBUÍDOS E JULGADOS
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2' REGIÃO

PERÍODO: 1989 A 1998
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Como se pode ver, o número de processos aumentou consideravelmente. Portanto, ao
perdurar tal situação, os grandes prejudicados serão os jurisdicionados e a sociedade como um todo,
o que não se coaduna com um dos objetivos do Estado, qual seja, a devida e céler.e prestação
jurisdicional.

Por outro lado, no tocante às propostas de reestruturação, releva destacar que os
critérios adotados procuram guardar uniformidade de procedimentos referentes à lotação ideal de
cargos efetivos e funções comissionadas por gabinete de juiz.

Entretanto, as estruturas existentes em cada um. desses Tribunais Regionais Federais
têm aspectos diferenciados, mormente na área administrativa, e as peculiaridades que envolvem as
propostas também são distintas.

Na 1a Região, a reestruturação objetiva a transformação de setores, dotando de
melhor suporte técnico aqueles já existentes, em razão do próprio aumento do volume de trabalho.
Além disso, impõe-se a criação de duas novas turmas, o que demanda o necessário apoio funcional,
com o acréscimo de nove cargos de Juiz.

Enquanto isso, a 2& Região procura a uniformização de seus gabinetes e a criação de
uma Subsecretaria de Turmas, com as Divisões correspondentes, além dos cargos e funções para o
indispensável apoio, para quatro cargos de Juiz a serem criados.
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No que concerne à 38 Região, propõe-se . apenas a criação de cargos efetivos pela
estrita necessidade de contar com mais profissionais da área de Engenharia,pÇiS a eles cabe a
manutenção, vistoria e assistência de diversos imóveis ocupados pela Justiça Federal de Primeiro e
Segundo Graus, localizados na cidade de São Paulo. Atuahnente,. apenas ~.Engenheiro e um
Arquiteto assistem aos vários prédios em que se encontram instaladas as sedes,'4.Seção Judiciária
do Estado de São Paulo e do próprio Tribuila1 Regional Federal da 38 Região, .1aos existentes em
onze municípios, onde funcionam as Varas interioranas. Some-se a isso a iminente construção do
novo edificio-sede do Tribunal.

Na 4a Região, a proposta visa ao acréscimo de quatro cargos de Juiz para a
complementação das turmas já existentes e a recomposiçlo dessas· e das seções, além da
uniformização dos cargos efetivos entre os gabinetes de juiz e·o ajuste também na área judiciária,
com a conseqüente criação de cargos e de funções comissionadas pertinentes.

Na área administrativa, houve a necessidade do acréscimo de cargos efetivos pa1'3

suporte às Secretarias, em decorrência de ampliaçlo a ser procedida nos Tribunais Regionais
Federais em questão.

o fato é que o quantitativo de cargos e funções proposto limita-se ao estritameDte
necessário, baseado em propostas elaboradas com o rigor técnico, na definição das prioridades e
conscientes quanto à otimização dos recursos disponíveis, tomando-se impresclndfvefrco f I

das atividades jurisdicionais e o conseqüente suporte aos novos magistrados que p a
parte desses tribunais. .

DaSIa.8enadoIa MIII'kIce P'dD,,. 81 ,
em exercício, do Senado Federal, noa Intaa
termos:

OFíCIO N2 1.184 (SF)

Brasília, 16 de novembro de 1999

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a V. Exa., 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 n2 585, de 1999, constante dos autógrafos
em anexo, que "Altera dispositivos da Lei nS/9.533, de

10 de dezembro de 1997, que autoriza o Poder
Executivo a conceder apoio finanseiro aos municípios
que instituírem programas de garantia de renda
mfnima 88sociados a açõeS socioeducativas".

Atenciosamente, - Senadora Marluce Pinto,
Primeira-Secretária, em exercício.

PROJETO DE LEI Ni 2.m, DE 1_
Altera dlapoaltlvos da lei nl 9.533,

de 10 de dezembro de 1997, que autoriza
o Poder Executivo a conceder apolo
financeiro ..municfploa que InstItUfrem
programa de garantia de renda :mfnlma
auocIadoa a aç6u socioeducativu.
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o Congresso. b1~i9nal decreta:
Arl120s§§~;~~~42doart.12da Lei n!l9.533,de

10dedezerrbro de 199,7;'passamater aseguinte redação:
~,,('f.\..'> • ,"

"§ 22 S~~,prejuízo da dive~idade dO$,
programas ~iveis ~ serem implementados
peJos municíPlds,' o apoio financeiro 'da 'Üniâá
terá por referêrlcia o benefício" por família
dado pela· '\SegUinte equação: Valor do
Benefício por Família=O,4 (quatro décimos)
[R$68,OO (sessenta e oito reais) x número de
pessoas da família - renda da famílial.~ .(NR)

"§ 32 Em função da disponibilidade de
're.é~rsos, a União poderá alterar a alíquota
de qúatro décimos da fórmula da constante

·do § 22 deste artigo:'(NR)
"§ 4l! O valor de R$68,OO (sessenta e

oi~q ,,r:~ais) será reajustado pelo mesmo
índice.: utilizado para o reajuste anual do
~'àlârio mínimo." (NR)
l ".• , i'

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 16 de novembro de 1999. 
'Senador AntoniO Carlos Magalhães, Presidente.

IDENTIFICAÇÃO;.
NÚMERO NA ORIGEM: . PLS 005851999 PROJETO DE LEI DO SENADO
ÓRGÃO DE ORIGEM:' SENADO FEDERAL' 21101999
SENADO:PLS 005851999

AUTOR SENADOR: EDUARDO SUPLlCY PT SP
EMENTA ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI N° 9.533, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997, QUE

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS
QUE INSTITUÍREM PROGRAMAS DE GARANTIA DE RENDA MÍNIMA ASSOCIADOS A
AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS.

DESPACHO INICIAL
(SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS (CAE)

ULTIMA AÇÃO
11 11 1999 (SF) SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE (SSEXP)

RECEBIDO NESTE ÓRGÃO, ÀS 19:35 HORAS.
ENCAMINHADO A: '

(SF) SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE (SSEXP) EM 11 11 1999
TRAMITAÇÃO

21101999 (SF) PROTOCOLO LEGISLATIVO (PLEG)
ESTE PROCESSO.CONTÉM 05 (CINCO) FOLHAS NUMERADAS E
RUBRICADAS. .
ÀSSCOM.

21101999 (SF) SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO (ATA-PLEN)
10:00 LEITURA.

À CAE, EM DECISÃO TERMINATIVA ONDE PODERÁ
RECEBER EMENDAS, PELO PRAZO DE CINCO DIAS ÚTEIS, APÓS
PUBLICADO E DISTRIBUÍDO EM AVULSOS.

AO PLEG COM DESTINO À CAE, EM DECISÃO
TERMINATIVA.

22 10 1999 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS (CAE)
AVOCADO PELO SENADOR NEY SUASSUNA.
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2610 1999 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS (CAE)
A COMISSÃO APROVA O PROJETO COM AS EMENDAS 01 A (B,CAE.É
CONSIGNADO COMO ABSTENÇÃO O VOTO DO SENADOR EDUARoo
SUPLlCY, AUTOR DO PROJETO. ANEXADO TEXTO FINAL APROVADO
PELA COMISSÃO. À SSCLSF.

27101999 (SF) SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO (SSCLSF)
ANEXEI LEGISLAÇÃO CITADA NO PARECER CONFORME FIA N- 28.
ENCAMINHADO AO PLENÁRIO PARA LEITURA DO PARECEItDA CAE.

28101999 (SF) SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO (ATA":PLEN) ..
LEITURA DO PARECER N° 869, DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

ECONÔMICOS, (RELATOR: SENADOR NEY SUASSUNA) FAVORÁVEL,
COM EMENDAS 1,2 E 3 CAE.
É LIDO O OFÍCIO N° 69, DE 1999, DA COMISSÃO DE ASSUNTOS '

ECONÔMICOS, COMUNICANDO A APROVAÇÃO DO PROJETO EM SESSÃO
REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO 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.
ÁSSCLS.

29 10 1999 (SF) SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO (SSCLSF)
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: 3 A 9.11.99.

1011 1999 (SF) SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO (SSCLSF)
ENCAMINHADO AO PLENÁRIO PARA COMUNICAR O TÉRMINO DO PRAZO
PARA INTERPOR RECURSO.

10111999 (SF) 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 TERMINATIVAMENTE PELA CE.
À CÂMARA DOS DEPUTADOS.
PÚBLlCADA A FALA NO DSF, DO DIA 11/11199.

ÀSSEXP.
DSF 11111999 PAG.30436

11 II 1999 (SF) SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE (SSEXP)
RECEBIDO NESTE ÓRGÃO ÁS 10:10 HORAS

1111 1999 (SF) SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE (SSEXP)
À SSCLSF PARA REVISÃO DOS AUTóGRAFOS.

11 11 1999 (SF) SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO (SSCLSF)
PROCEDIDA A REVISÃO DOS AUTóGRAFOS (FLS.35).
ÀSSEXP.

11 11 1999 (SF) SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE (SSEXP)
RECEBIDO NESTE ÓRGÃO, ÀS 19:35 HORAS. I L

16 li 1999 À CÂMARA DOS DEPUTADOS COM O OFISF N· ••!.!.JY/"
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Do Sr. Oeputado Inoc6ncloOllveira, Líder do Do Sr." Presidente 'Aécio Neves, Líde.r do
PFL, nos aeguintl*tefrmos: PSDB, nos' seguintes termos:

OFfclO NR 1.795-L;PFU99 OF.PSDB/I/Nº 1.492/99

Brasília, 16 de novembro de 1999
,. "..' ...

• .." "i ~ '!,

Senhor PresidÉirit~, .
, '._ t

Em atenção ~.@Oljçitação de V. Ex', indico os
nomes dos Deputados do Partido da Frente Liberal
que integrarão a Comissão Especial destinada a
proferir parecer à ProPosta de Emenda à Constituição
nR 136-A, de 1999, do Poder Executivo, que "dispõe
sobre a contribuição pãtà' manutenção do regime de
previdência dOS servidõrês públicos, dos militaresda
União e dos militares dos Estados, do Distrito Federal
e dos Territórios", ..

Efetivos
Depútado José Carlos Aleluia
Deputado José Ronaldo
Deputado Lufs B~rbo~lJt
Deputado Medeiros '.
Deputado Moreira Ferr~ir~
Deputado Ml,Issa Oemêà.L
Deputado 'Róland Lavigils'

Suplentes
Deputado Cláudio Cajad,o'
Deputado Francisco Coelho
Deputado Lael Varella
Deputado Neuton Lima: .
Deputado Oscar Andrade
Deputado Pedro Fernandes
Deputado Werner Wanderer
. '. Atencic>samente, ...;Deputado Inocêncio Oliveira,

UderdOPFL.· .'
Do ,Sr. Deputado. Aécio Neves,' Líder do

PSOB, n08 ..gu,ntestermos: .

OF.PSDB/I1N21.4a~/99 ..

Brasília, 17 de novembro de 1999

Senhor Preside.nte, . '
Indico a V.Ex' o Deputado Inaldo Leitão, como

membro suplente, para integrar a Comissão Especial
destinada: a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição nQ 175-A, de 1995, que "altera o capftulo
do Sistema Tributário Nacional".

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves,
Uder do PSDB.

Defiro.

Em 17-11-99. - Severino Cavalcanti,
2R Vice-Presidente no exercfcio da
~residência;

Brasflia, 17 de novembro de 1999

Senhor Presidente,
Inciiç~,'~' V.Exª os Dep~tados Inaldo Leitão,

Carlos'Mosçoni, Nelson Otoch, Luiz Carlos Hauly,
Alexandre Santos e Veda Crusius, como membros tit
ular, e os Deputados B. Sá,'Zenaldo Coutinho e Mário
Negromonte, como membros suplentes, para
integrarem·a Comissão Especial destinada a proferir
parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº
136-A, de 1999, ·do Poder Executivo, que "dispõe
sobre a contribuição para rnanutenção do regime de
previdêhcia dos servidores públicos, dos militares da
União e dos militares dos Estados, do Distrito Federal
e dos Territórios".

. Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves,
Líder do PSDB.

Do Sr. Depu,tado GeddelVieiraLima, Líder do
PMDB, nos seguintes termos:

OF.lGAB.lI/N9 1.078

Brasflia, 16 de novembro de 1999

Senhor Presidente,
Encaminho a V.Exª o nome do Deputado

Darcfsio Perondi para integrar, na condição de
Suplente, a Comissão Especial destinada a proferir
parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 264,
de 1995 que "altera o inciso XXIX do art. 79 da
Constituição Federal, para uniformizar o prazo
prescricional para ações trabalhistas", em vaga
existente.

Na oportunidade, renovo a V.Ex!! protestos de
estima e consideração. - Deputado Geddel Vieira
Lima, Líder do PMDB.

Defiro.

Em 17-11-99. - Michel Temer,
Presidente.

OF.lGAB.lI/N2 1130

Brasflia, 16 de novembro de 1999

Senhor Presidente,
Comunico a V.Ex!! que o Deputado Gustavo

Fruet, passa a integrar, na qualidade de Suplente, a
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a
"investigar os reajustes de preços e a falsificação de
medicamentos, materiais hospitalares e insumos de
laboratórios", em vaga existente.
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Por oportuno, renovo a V. Ex" protestos de
estima e consideração. - Deputado Geddel Vieira
Lima, Líder do PMDB.

Do Sr. Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do
PMDB, nos seguintes termos:

OF.IGAB.lI/Nl! 1.137

Brasília, 17 de novembro de 1999

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGMIP nº 1.187199,

encaminho a Vossa Excelência a relação dos nomes
dos deputados do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro - PMDB, que comporão a Comissão Espe
cial destinada a apreciar e proferir parecer à Proposta
de Emenda à Constituição nl! 136-A, de 1999, que
"Dispõe sobre a contribuição para manutenção do re
gime de ~revidência dos servidores públicos, dos
militares da União e dos militares dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios".

Titulare.
Armando Monteiro
Darcísio Perondi
Eutlício Oliveira
Jorge Alberto
Osmar Serraglio
Pedro Irujo

Outrossim, informo que as demais vagas serão
preenchidas oportunamente.

Atenciosamente, - Deputado Geddel Vieira
Lima, Líder do PMDB.

Do Sr. Deputado José Genoíno, Líder do PT,
nos seguintes termos:

OFíCIO Nº 673/PT

Brasília, 17 de novembro de 1999

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar os Deputados José Pimentel (PT 
CE), Geraldo Simões (PT - BA), Arlindo Chinaglia
(PT - SP) e Marcelo Déda (PT - SE), como titulares e
como suplente o Deputado Henrique Fontana (PT 
RS), para integrarem a Comissão Especial destinada
a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição para manutenção do regime de
previdência dos servidores públicos, dos militares da
União e dos militares dos Estados, do Distrito Federal
e dos Territórios".

Atenciosamente, - Deputado José Genoíno,
Líder do PT.

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

'oFíCIO Nº 817/99

Brasília, 9 de novembro de 1999

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

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, os
Deputados Hugo Biehl, Cleonâncio Fonseca e Jonival
Lucas como titulares e os Deputados Gerson Peres,
Romel Anízio e Yvonilton Gonçalves como suplentes,
para integrarem a Comissão Especial destinada a
proferir parecer à PEC nº 137-A/99, do Poder
Executivo, que "estabelece limite para remuneração,
subsídio, provento ou pensão, aplicável aos três
Poderes Públicos e ao Ministério Público".

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Líder do PPB.

OFíCIO Nº 822199

Brasília, 17 de novembro de 1999

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

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, os
Deputados Herculano Anghinetti, Pedro Corrêa e Nel
son Meurer como titulares e os Deputados Edmar
Moreira, Jair Bolsonaro e Ricardo Barros como
suplentes para integrarem a Comissão Especial
destinada a proferir parecer à PEC nº 136-A/99, do
Poder Executivo, que "Dispõe sobre a contribuição
para a manutenção do Regime de Previdência dos
servidores públicos, dos militares da União e dos
militares dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios".

Atenciosamente, - Deputado OdeImo Leão,
Líder do PPB.

Do Sr. Deputado Roberto Jefferson, Líder do
PTB, nos seguintes termos:

OFíCIO Nl! 448/99

Brasília, 16 de novembro de 1999

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos

regimentais, os Srs. Deputados Fernando Gonçalves
(PTB - RJ) e José Carlos Elias (PTB - ES), na
qualidade de Titulares; e Antônio Jorge (PTB - TO) e
Nelson Marquezelli (PTB - SP), na qualidade de
Suplentes, para integrarem a Comissão Especial
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição nº 136-A, de 1999, que "Dispõe sobre a
contribuição para manutenção do regime de
previdência dos servidores públicos, dos militares da



Brasília, 16 de novembro de 1999

Senhor Presidente,

Brasília, 17 de novembro de 1999

Senhor Presidente,
Indico, nos termos regimentais, o Deputado

Givaldo Carimbão como membro titular da Comissão
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nº 137-A, de 1999, do Poder
Executivo, que "Estabelece limite para remuneração,
subsídio, provento ou pensão, aplicável aos três
Poderes Públicos e ao Ministério Público" (subteto).

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de elevada estima. - Deputada Jandira Feghali,
Vice-Líder do Bloco PCdoB(PSB.

Defiro.

Em 17-11-99. - Michel Temer,
Presidente.

Do Sr. Deputado Valdemar Costa Neto, Líder
do Bloco Parlamentar PUPST/PSL, nos seguintes
termos: ..

OF. NQ 544/99

Brasília, 4 de novembro de 1999

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

Bloco PUPST/PSL indica o Deputado Bispo
Wanderval, PL - Sp, em substituição ao Sr. Deputado
Bispo Rodrigues, PL - RJ, anteriormente indicado
como titular, para integrara Comissão Parlamentar de
Inquérito. destinada a "investigar os reajustes de
preços e a falsificação de medicamentos, materiais
hospitalares e insumos de laboratórios".

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

Do Sr. Deputado Valdemar Costa Neto, Líder
do Bloco Parlamentar PLlPST/PSL, nos seguintes
termos:

OF. Nl! 554199

Brasília, 17 de novembro de 1999
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União e dos militares dos Estados, do Distrito Federal Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
e dos Territórios". de elevada estima. - Deputado Aldo Rebelo, Líder do

Ao ensejo,.renovo a Vossa Excelência protestos Bloco PCdoB/PSB.
de estima e apreço. - Deputado Roberto Jefferson, Da Sr. Deputada Jandira Feghali, Vice-Líder
Líder do PTB. do Bloco Parlamentar do PSB/PCdoB, nos

Do Sr. Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT, seguintes termos:
nos seguintes termos: OF. N0 140/99

OFfclO Nl! 399/99-PDT

Brasília, 17 de novembro de 1999

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa

Excelência os Senhores Deputados Celso Jacob e
Fernando Coruja para integrarem, respectivamente,
como membros Titular e Suplente, a Comissão Espe
cial destinada a apreciar e proferir parecer à Proposta
de Emenda à Constituição n2 136-A, de 1999, que
"Dispõe sobre a contribuição para manutenção do re
gime de previdência dos servidores públicos, dos
militares da União·e dos militares dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios".

Ao ensejo, renovo aVossa Excelênciaprotestos
de consideração e apreço. - Deputado Miro Teixeira,
Líder do PDT.

Do Sr. Deputado Aldo Rebelo, Líder do Bloco
P~rlamentarPSBIPCdoB, nos seguintes termos:

OF. NQ 141/99

Brasflia, 17 de novembro de 1999

Senhor Presidente,
Indico, nos termos regimentais, o Deputado

Djalma Paes como membro titular da Comissão Es
pecial destinada a apreciar e proferir parecer ao
Projeto de Lei n2 3.561, de 1997, do Senhor Deputado
Paulo Paim, que "Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e
dá outras providências", e ao apensado.

Ao ensejo, renovo a Vossa"Excelência protestos
de elevada estima. - Deputado Aldo Rebelo, Líder do
Bloco PCdoB/PSB.

OF. N° 142/99
Senhor Presidente,
Indico, nos termos regimentais, a Deputada

Jandira Feghali como membro titular da Comissão
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição 'nº 136-A, de 1999, do Poder
Executivo, 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".



OF. TP Nº 253/99

Brasília, 6 de outubro de 1999

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa' Excelência, em cumprimento
ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a aprecia
ção por este Órgão Técnico do Projeto de Lei nº
4.800/98.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido. - De
putado Luciano Pizzatto, Vice-Presidente no exercício
da Presidência.

Do Sr. Deputado José Múcio Monteiro, Presi
dente da Comissão de Trabalho, de Administração e
serviço Público, nos seguintes termos:

OFíCIO Nº 148/99

Brasília, 11 de outubro de 1999

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento
ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a aprecia
ção, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei nº
1.661-A, de 1996.

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

Atenciosamente, - Deputado José Múcio
Monteiro, Presidente.

Do Sr. Deputado Enivaldo Ribeiro,
Presidente da Comissão Especial destinada a
analisar o Projeto de Lei Complementar n2 9, de
1999, do Poder Executivo, que "Dispõe sobre as
normas gerais para a instit'uição de regime de
previdência complementar pela União, pelos
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios"
(PLP n2 9/99 - Normas Gerais - Previdência
Complementar), nos seguintes termos:

OF. Nº 559/99
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Comunico a V. Exª que o Bloco PUPST/PSL in- Indico a Vossa Excelência o Deputado Pedro
dica os Deputados Cabo Júlio, PL - MG, como titular, Eugênio, como titular, e o Deputado Edinho Araújo
e Lincoln Portela, PST - MG, como suplente, para como suplente, para integrarem a Comissão Especial
integrarem a Comissão Especial destinada a proferir destinada a proferir parecer à PEC nº 136-A, de 1999,
parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº do Poder Executivo, que "Dispõe sobre a contribuição
602-A, de 1998, do Senado Federal, que "Altera os para manutenção do regime de previdência dos
parágrafos do art. 143 da Constituição Federal - servidores públicos, dos militares da União e dos
Serviço civil obrigatório". militares dos Estados, do Distrito Federal e dos

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Exªos meus Territórios".
protestos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, - Deputado João Herrmann
- Deputado Valdemar Costa Neto, Líder do Bloco Neto, Líder.

PUPST/PSL. Do Sr. Deputado Luciano Pizzatto, VICe-Presidente
no exercício da Presidência da Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias

Brasília, 17 de novembro de 1999

Senhor Presidente,

Comunico a V. Exª que o Bloco PUPST/PSL in
dica os Deputados João Caldas, PL - AL, como titu
lar, e Almeida de Jesus, PL - CE, como suplente, para
integrarem a Comissão Especial destinada a proferir
parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº
136-A, de 1999, do Poder Executivo, que "Dispõe
sobre Fi 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".

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

Do Sr. Deputado João Herrmann Neto, Líder
do PPS, nos seguintes termos:

OF. PPS/L1D/Nº 212/99

Brasília, 17 de novembro de 1999

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência·o Deputado Márcio
Bittar, como titular, e o Deputado Clementino Coelho
como suplente, para integrarem a Comissão Especial
destinada a proferir parecer à PEC nº 137-A, de 1999,
do Poder Executivo, que "Estabelece limite para
remuneração, subsídios, proventos ou pensão,
aplicável aos três Poderes Públicos e ao Ministério
Público".

Atenciosamente, - Deputado João Herrmann
Neto, Líder

OF. PPS/L1D/Nº 213/99

Brasília, 17 de novembro de 1999

Senhor Presidente,
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Defiro.

Em 17-11-99. - Michel Temer,
Presidente.

ARACAJU, 1° DE SETEMBRO DE 1999
limO Sr.
Presidente da Comissão Executiva Estadual
Do Partido Social Democrata Brasileiro - PSDB

Adelson Rosendo Lima Ribeiro, portador do TItu
lo Eleitoral nO 43318821-.51 da 128 Zona no Municlpio
de Lagarto - Sergipe, vem à presença de Vossa Se
nhoria, comunicar o seu desligamento dessa Organi
zação Partidária, na forma da lei, solicitando as provi
dências que o caso requer.

Atenciosamente, - Adelson Rosendo Lima
Ribeiro.

OF. N° 23/99

Aracaju, 27 de setembro de 1999.

Meritfssima Juiza
S,.a Gardênia Carmelo Prado
Juiza Eleitoral da 128 Zona.

Excelentissima Juiza,
Estamos encaminhando para as devidas

operações nessa comarca, a xerocópia... Provisória
do Partido Social Cristão - PSC, de Lagarto - SE,
digo a reunião aconteceu em 10 de setembro sob o
comando do Diretório Regional.

Com os nossos sinceros cumprimentos',
agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente, Marcelo Arcanjo,
Presidente Regional PSC - SE.

Poder Judiciário

Tribunal Regional Eleitoral/SE

JUiZO ELEITORAL DA 128 ZONA

Certidão

Certifico a pedido de pessoa interessada e em
cumprimento ao art.14, incisos 11I, IV e VI, da
Resolução nO 20.100/98 do TSE que, revendo nossos
arquivos, neles encontrei o registro de filiação abaixo
descrito:
Nacionalidade: Brasileira
Naturalidade: Aracaju
Profissão: Advogado
Nome do Pai: José Raymundo Ribeiro
Nome da Mãe: Ivanise Barbosa Lima
Titulo: 0043318821-51
Eleitor: Adelson Rosendo Lima Ribeiro
Partido: 20 - PSC
Filiação: 4/9/99
Zona: 0012
Seção: 0020
Isento de emolumentos, de acordo com a lei.

Laga.rto, 16 de novembro de 1999. - Josefa
Suely dos Reis Fontes, Escrivão Eleitoral.

o SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Antes de
dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá
conhecimento ao Plenário do seguinte:

ATO DA PRESIDêNCIA

Nos termos do § 2° do art. 202 do
Regimento Interno, esta Presidência decide

EnivaldoDeputado

OFIcIO N° 24/99-PRES.

BrasHia, 9 de novembro de 1999

Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão Espe

cial destinada a analisar o Projetá de Lei
Complementar nO 9, de 1999, do Poder Executivo,
que "Dispõe sobre as normas gerais para a Instituição
de Regime de Previdência Complementar pela Uni;1fI0,
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos
Municlpios", solicito a V. Exa seja prorrogado o prazo
de funcionamento desta Comissão até o dia
12-12-99, tendo em vista a necessidade de um amplo
debate sobre o tema.

Atenciosamente,
Ribeiro, Presidente.

Defiro.

Em 17-11-99. - Michel Temer,
Presitlente.

Do Sr. Deputado Adelson Ribeiro, nos
seguintes termos:

OFIGAB N° 185/99

Brasllia, 17 de novembro de 1999

Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Senhoria, encaminho

para seu conhecimento documentos referentes a
minha filiação no Partido Social Cristão' - PSC,
conforme exigência da Mesa.

Aproveito a oportunidade para reiterar solicitação
de certidão para que o PSC comprove funcionamento
parlamentar perante a Justiça Eleitoral.

Agradeço sua atenção e envio votos de estima e
consideração.

Atenciosamente, - Adelson Ribeiro, Deputado
Federal.
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constituir Comissão Especial destinada a,
no prazo de 40 (quarenta) sessões, proferir
parecer à Proposta de Emenda à
Constituição nº 137-A, de 1999, do Poder
Executivo, ,que "Estabelece limite para
remuneração, subsídio, provento ou
pensão, aplicável aos três Poderes Públicos
e ao Ministério Público", e resolve:

I - designar, para compô-Ia, na forma
indicada pelas Lideranças, os Deputados
constantes da relação anexa;

11 - convocar os membros ora
designados para a reunião de instalação, a
realizar-se no dia 17-11-99, quarta-feira, às
14h30min, no Plenário nº 12 do Anexo 11.

Brasília, 17 'de novembro de 1999 
Michel Temer Presidente.

PFL

Titulares: Darci Coelho, Jaime Mar
tins, João Ribeiro, José Ronaldo, José
Thomaz Nonô, Luciano Castro, Paulo Marinho.

Suplentes: José Carlos Coutinho,
Mauro Fecury, Nice Lobão, Oscar Andrade,
Paulo Braga, Raimundo Colombo, Robson
Tuma.

PMDB

Titulares: Cezar Schirmer,. Gastão
Vieira, Hélio Costa, Jorge Alberto, Jorge
Wilson, Ricardo Izar.

Suplentes: Barbosa Neto, Marçal Filho,
Osvaldo Reis e três vagas a serem preenchidas.

PSDB

Titulares: Adelson Ribeiro, Alexandre
Santos, Antonio Carlos Pannunzio,
Helenildo Ribeiro, Raimundo Gomes de
Matos, Vicente Arruda.

Suplentes: Jutahy Jl:lnior, Lino Rossi,
Marcus Vicente, Nicias Ribeiro, Saulo
Pedrosa e uma vaga a ser preenchida.

PT

Titulares: Antonio Carlos Biscaia,
Fernando Marroni, Geraldo Magela, Marcelo
Déda.

Suplentes: quatro vagas a serem
preenchidas.

PPB

Titulares: Cleonâncio Fonseca, Hugo
Biehl, Jonival Lucas Junior.

Suplentes: Gerson Peres, Romel
Anizio, Yvonilton Gonçalves.

PTB

Titulares: Celso Giglio, Walfrido Mares
Guia.

Suplentes: Silas Câmara e uma vaga
a ser preenchida.

PDT

Titular: Agnaldo Muniz.
Suplente: uma vaga a ser preenchida.

Bloco PUPST/PMN/PSD/PSL

Titular: Paulo José Gouvêa.
Suplente: Almeida de Jesus.

Bloco PSB/PCdoB

Titular: Agnelo Queiroz.
Suplente: uma vaga a ser preenchida.

PPS

Titular: Márcio Bittar.
Suplente: Clementino Coelho.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Sobre a
mesa o seguinte:

ATO DA PRESID~NCIA

O Presidente da Câmara dos
Deputados, no uso de suas atribuições
regimentais, constitui, nos termos do § 42 do
art. 35 do Regimento Interno, Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a
"Investigar os reajustes de preços e a
falsificação de medicamentos, materiais
hospitalares e insumos de laboratórios",
conforme o disposto na Resolução nº 5,
alterada pela Resolução nº 8, ambas de
1999, e resolve:

I - estabelecer o prazo de 120 dias, a
contar de sua constituição, para a conclusão
de seus trabalhos;

11 - convocar os membros ora
designados para a reunião de instalação a
realizar-se no dia 17-11-99, quarta-feira, às
15 horas, no Plenário nº 7 do Anexo 11.

Brasília, 17 de novembro de 1999 
Michel Temer Presidente

PFL

Titulares: Medeiros, Neuton Lima, Ney
Lopes e Robson Tuma.



Tem a palavra ao Sr. Deputado Silas Bras;i1eiro.

O SR. SILAS BR~SILEIRO (PFL - MG. Sem
revisão do orador.) - ,Sr. Presidente~ Sras. e Srs.
Deputados, nesta oportunidade, gostaríamos de
apresentar onze projetos de lei e uma indicação que,
sem dúvida, virá em benefício da nossa comunidade
como um todo. -, .

Luiz

Max

Nelson

Gustavo

PT

por

PTB

PSDB

PMDB

Titular: Vanessa Grazziotin.
Suplente: Sérgio Novais,

Titular: Iris Simões.
Suplente: Renildo Leal.

Titular: Alceu Collares;"
Suplente: Airton Dipp.

Bloco PSB/PCdoB

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

PPB

Titulares: Arnaldo Faria de Sá e José
Unhares.

Suplentes: Celso Russomanno e
Eurico Miranda.

Titulares: Carlos Mosconi,
Marchezan e Vicente Caropreso.

Suplentes: Luiz Ribeiro,
Rosenmann e Saulo Pedrosa.

Titulares: Arlindo Chinaglia e Geraldo
Magela.

Suplentes: Eduardo Jorge e Ricardo
Berzoini.

Titulares: Flávio Derzi,
Bittencourt e Salatiel Carvalho

Suplentes: Eunício Oliveira,
Fruet e João Colaço.

Bloco PUPST/PMN/PSD/PSL

Titular: Bispo Wanderval.
Suplente: Robério Araújo.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Passa-se
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Suplentes: Almerinda de Carvalho, Sr. Presidente, chegando recentemente de uma
Átila Uns, José Carlos Vieira e José missão no exterior, vimos lá como acompanham com
Ronaldo. interesse o que está acontecendo neste Parlamento

com relação às reformas, com relação ao dia-a-dia do
nosso Governo. Discutindo com diversos pares que
estavam naquela reunião, uma reunião internacional
onde se tratava da organização do café
mundialmente, pudemos ver que não acreditam muito
aqueles nossos pares nas reformas que irão
acontecer em nosso País. Tentamos transmitir-lhes
um clima de confiança e de otimismo, dizendo que' o
Parlamento estava empenhado em que as reformas
fossem aprovadas e o Governo pudesse cumprir as
metas estabelecidas. Isto trouxe, sem dúvida, maior
responsabilidade, e gostaríamos de externar nesta
Casa esta mesma preocupação.

O Presidente tem trabalhado muito, os Srs.
Ministros têm trabalhado diuturnamente, procurando
a cada instante fazer com que o Brasil possa
encontrar o seu rumo e ocupar o lugar de destaque
que lhe está reservado na história das nações.

Portanto, Sr. Presidente, manifestamos aos
nobres pares que aguardamos que cada um, com sua
responsabilidade e censo crítico, possa contribuir
para aperfeiçoar as reformas, trazendo a experiência
de vida em favor do aprimoramento do que vamos
votar, das matérias que serão submetidas a este
Plenário. Esperamos que artifícios não venham a ser
usados para retardar as reformas tão necessárias ao
nosso País.

Essa preocupação chama-nos também à
responsabilidade: Quando, ainda no ano findo,
estávamos em campanha percorrendo todo o Brasil,
vimos que o povo estava acreditando nas mensagens
que estávamos transmitindo, e por isso nos elegeram
para representá-lo nesta Casa. Portanto, com
pete-nos agora dar uma resposta, e é isto que
queremos fazer.

Conclamamos cada um dos pares a refletir,
esquecendo as ideologias e outros interesses,
colocando o interesse maior, o interesse da Nação
brasileira, em primeiro lugar. Que possamos usar
toda a nossa inteligência, toda a nossa capacidade
de trabalho em benefício desse povo tão sofrido. Que
possamos entender as dificuldades por que passa o
Poder Executivo. São momentos em que, muitas
vezes, o Presidente tem de tomar medidas não muito
simpáticas, mas de interesse da nossa Nação. Em
vez de tecer críticas, vamos procurar o que há de
positivo, de bom realmente, e trabalhar juntos nesse
aperfeiçoamento.

ao
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A conclamação é para que os pares reflitam
com seriedade e, com a competência de cada um,
contribuam neste momento em que o País tanto
precisa.

Sr. Presidente, deixamos registrado, mais uma
vez, o nosso reconhecimento ao esforço
desenvolvido pelos Ministros e pelo Sr. Presidente da
República. Referimo-nos em especial aos Ministros
da Fazenda e da Agricultura, que, reeditando a
Medida Provisória nº 1.918, depois transformada na
Lei nº 9.866 e, logo a seguir, através do Conselho
Monetário Nacional, na Resolução nº 2.666, fizeram
com que os nossos produtores rurais saíssem da
dificuldade em que se encontravam e vissem um novo
horizonte. A única preocupação é produzir, porque o
endividamento está resolvido, graças, sem dúvida, ao
Sr. Presidente da República, que teve a sensibilidade
de entender as dificuldades por que passa o setor
produtivo.

Muito obrigado.
O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, du
rante a ditadura militar, houve forte censura na
imprensa do País. Nesse mesmo período, inúmeras
publicações alternativas foram surgindo para resistir
ao regime ditatorial e derrotá-lo.

Podemos lembrar alguns dos jornais que
enfrentaram a ditadura militar, que traziam a
informação que não se obtinha na grande imprensa.
Refiro-me aos jornais Opinião, Movimento,
Pasquim e outros mais de cujo nome não me lembro
agora. Todos eles viveram um importante período da
história da imprensa no Brasil.

Agora, vivemos no mundo a ditadura do
pensamento único, aquela que, por intermédio dos
órgãos de imprensa, impõe-nos um método e uma
maneira de pensar - pensar somente no sentido da
construção de um modelo econômico, de um modelo
de exclusão que visa à destruição da identidade cul
tural do nosso País.

Mas, felizmente, alguns órgãos têm surgido
para resistir a esse pensamento único, para se
contrapor à ditadura da grande imprensa. Há cerca
de três anos, surgiu a revista Caros Amigos, que
veio combater o pensamento único, aquela

.informação que só visa ao mercado e à construção
de um modelo. A revista Caros Amigos,
recentemente, foi premiada com o prêmio Vladimir
Herzog pela sua matéria a respeito do terror no
Estado do Paraná.

Ainda se contrapondo ao pensamento único e
lutando contra todo tipo de ditadura, encontramos a
revista Reportagem, que já tem a sua história. Aliás,
o seu editor tem a sua história. Trata-se de Raimundo
Pereira, que editava o Movimento e agora vem
novamente lutar pelas liberdades democráticas, pela
informação e contra o pensamento único.

Herdeiros do Pasquim lançam também uma
revista semanal que tem obtido grande sucesso,
justamente pelo método e pela maneira com que vêm
questionando. É a revista Bundas, que tem hoje já
definido um grande grupo de leitores.

Na área cultural, podemos ver a revista Palavra,
que tem trazido novas informações, que normalmente
não encontramos nos grandes meios de
comunicação, como no rádio e na televisão, enfim,
principalmente na mídia eletrônica.

A revista Palavra vai buscar na nossa raiz a
identidade do povo brasileiro pelo País afora. No
início, surgiu como uma: revista exclusivamente
mineira; hoje tem repercussão nacional já
respeitável.

Ainda na área cultural, surge o primeiro número
da revista cearense Xilo, que também vem contribuir
com as consciências política e cultural nacionais,
contrapondo-se à ditadura do pensamento único.

Nessa imprensa alternativa, há também o jornal
MUITO+, que presta no seu último número
homenagem à imprensa independente do nosso
País, que resistiu à época da ditadura.

Queremos,. neste curto espaço, prestar
homenagem a esses órgãos de imprensa,
desejando-lhes longa vida. Eles merecem, já que têm
veiculado matérias que não são encontradas nos
jornais "pasteurizados" da grande imprensa do
País. Resistem essa imprensa e esses jornalistas
à ditadura do pensamento único, justamente nas
áreas cultural e política. Quando nos
contrapomos àquilo que o pensamento único
deseja, somos desqualificados ou a nossa crítica
cai no vazio, para que não haja resposta e não se
faça o debate.

Como disse, o desejo é que esses órgãos de
imprensa - provavelmente deixei de citar alguns 
tenham_longa vida, que mantenham a linha editorial
de seus primeiros números, a de questionar o que
hoje se impõe como verdade única mundial.
Desejamos que tragam ao debate nacional a luta con
tra a exclusã9 social do pensamento único, em favor
da identidade cultural e política do nosso País e da
soberania nacional.
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Era O que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. RICARDO BERZOINI (PT - SP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, estivemos na última semana reunidos
com companheiros sindicalistas bancários porque,
mais uma vez, temos um impasse nas negociações
coletivas entre os funcionários e a direção dos bancos
federais.

Lamentavelmente, Sr. Presidente, pelo quarto
ano consecutivo, há uma negociação extremamente
difícil com as representações da Caixa Econômica
Federal e do Banco do Brasil. E não é difícil apenas
pelo seu conteúdo, mas também pelo ponto de vista
do método utilizado para negociar, desde o início do
Governo Fernando Henrique Cardoso, por parte da
direção dessas empresas.

A tentativa sistemática dos sindicatos de
estabeleéer uma negociação madura, uma
conversação clara e objetiva, tem esbarrado na
política desenvolvida pelo Ministério da Fazenda de
engessar qualquer tipo de política de recursos
humanos dessas empresas.

Participamos ontem, com uma comissão de
Deputados bancários, da reunião - deveria ser com
o Presidente do Banco do Brasil, mas,
lamentavelmente, alegando problemas, não
compareceu - com o Diretor de Recursos Humanos
do referido banco. E qual não foi a nossa irritação
diante da postura intransigente e desrespeitosa do
referido diretor em relação não só aos Parlamentares
que lá compareceram, mas principalmente às
reivindicações apontadas pelo movimento
sindical.

O conjunto dos bancários dos bancos privados
e estaduais conquistaram, por meio de negociação,
com mobilização e debate, um reajuste de 5,5%
recentemente. O que se reivindica é apenas isto: o
cumprimento da convenção coletiva nacional dos
bancários, com a aplicação dos 5,5% conquistados
pela categoria.

A direção do banco alega mais uma vez que tem
problemas operacionais. Tenta, com isso, criar um
clima para a aceitação de uma proposta de abono,
mas infelizmente, depois de quatro anos sem
reajuste, não é possível aos bancários dos bancos
federais aceitar mais uma vez essa proposta de
arrocho salarial.

É necessário que se estabeleçam negociações
objetivas, um processo de conversa muito claro,
porque reajustes foram autorizados pelo Governo
Federal nas tarifas públicas, há o crescimento do

custo de vida, que já volta às páginas dos jornais e
preocupa o próprio Presidente da República. Em
viagem a Cuba, só deu entrevista sobre a inflação,
parec~ até que em sua pauta havia um único assunto.
Só falou, durante todos esses dias, da retomada do
processo inflacionário no Brasil, fazendo apelos
patéticos aos empresários para que contenham os
preços.

São apelos patéticos porque o próprio Governo
autorizou reajustes superiores a 20% na energia
elétrica. O próprio Governo vem sendo conivente com
05 reajustes na área de telefonia. O próprio Governo
permite que o setor da água também promova
reajustes muito superiores à inflação.

Portanto, não é possível apenas fazer apelos
aos empresários para que contenham a inflação,
contenham 05 reajustes, se o próprio Governo não
adota esse tipo de política. E, ao mesmo tempo, esse
Governo, como patrão dos bancos federais, tenta
mais uma vez impor o arrocho salarial.

Os Deputados que estiveram presentes ontert1
na sede do Banco do Brasil exigem, não só em
relação ao Banco do Brasil, mas em relação à Caixa
Econômica Federal, que se estabeleçam
negociações sérias, que se respeite o direito dos
trabalhadores do Banco do Brasil, da Caixa
Econômica Federal, áo Banco do Nordeste e do
Banco da Amazônia, os quais, como bancários, têm
direito ao reajuste de 5,5%. Infelizmente, a direção
desses bancos tenta mais uma vez escapar de suas
responsabilidades.

Exigimos que os Presidentes Paolo Zaghen, do
Banco do Brasil, e Emílio Carazzai, da Caixa
Econômica Federal, adotem uma postura mais
coerente com o discurso que tentam expressar por
meio de comunicados internos, no sentido de que
querem negociar com 05 sindicatos. Que negociem
de fato, sem demagogia, sem cinismo e sem
qualquer tentativa de enganar os funcionários
desses bancos. .

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RICARDO MARANHÃO (Bloco/PSB 

RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, comemoramos hoje, 17 de novembro, o
47º aniversário da Fenavenpro. Essa sigla esconde
um-~faRde- neme, -seme·grande é a soma das
categorias que ela representa. Pois a Fenavenpro,
por extenso, significa: Federação Nacional dos
Empregados Vendedores e Viajantes do
Comércio, Propagandistas, Propagandistas
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Vendedores e Vendedores de Produtos
Farmacêuticos.

A entidade foi fundada em novembro de 1952, du
rante o Governo democrático do saudoso Presidente
Getúlio Vargas. Despe então, vem atuando como
defensora dos interesses de seus representados junto
aos Poderes da República. Trata-se, em outras palavras,
de uma entidade que faz lobby, e lobby legítimo, em
defesa dos trabalhadores que, de outra forma, não
teriam suas profissões sequer regulamentadas.

Temos de admitir, Sr. Presidente, que nossa
democracia não é perfeita e necessita, além do
Parlamento, de associações representativas, de
corporações profissionais que, legítima e
democraticamente, pressionem os Poderes Públicos.
Quanto mais organizados estiverem esses
profissionais em torno de objetivos comuns mais
chances terão de se fazer ouvir.

A Fenavenpro, através de atuação constante e
coerente neste quase meio século, soube conduzir com
firmeza suas reivindicações junto aos Poderes
constituídos, contribuindo para que o destino dos
profissionais que representa não fosse guiado
apenas pelo acaso.

A verdade, Sr. Presidente, é que no Brasil quem
não se protege através das corporações fica à mercê
de um mercado e de uma sociedade impiedosos para
com os mais fracos, que não conseguem sequer ter
acesso à Justiça.

Felizmente esse não é o caso dos trabalhadores
dos 27 sindicatos associados à Fenavenpro ou dos
outros três sindicatos que estão em processo de
filiação.

A entidade a que presto hoje as minhas homena
gens adquiriu sua sede ainda em 1957 e hoje estimula
todos os sindicatos filiados a fazer o mesmo, de modo a
garantir espaços suficientes para oferecer aos seus as
sociados adequados atendimentos administrativo, médi
co, odontológico, jurídico e de lazer.

Esta é a segunda forma de atuação da Fenaven
pro: a assistência aos problemas mais concretos dos
seus associados e a luta pelos seus direitos sociais. Tais
problemas, todos sabemos, deveriam ser resolvidos,
como manda a Constituição Federal, pelo Governo, mas,
como ele não o faz em padrões confiáveis, eis de novo as
corporações tendo que exercer o papel que o Estado fa
lha em cumprir.

Não podendo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, por força dos nossos compromissos parlamentares,
comparecer à bela festa de aniversário que hoje se reali
za no Rio de Janeiro, cumprimento e abraço os campa-

nheiros da Fenavenpro, na pessoa do seu Presiden
te, Sr. Edson Ribeiro Pinto.

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para reg
istrar denúncia que reputo da maior gravidade. O
jornalista Carlos Chagas, em artigo publicado no
Correio Braziliense, denuncia que o Sr.
Presidente da República, acolhendo convite que
lhe foi formulado por países do chamado G-7, estaria
em Florença negociando com mandatários desses
países mais ricos do mundo concessões da nossa
soberania sobre a Amazônia em troca do perdão de
parte da nossa dívida externa.

A se confirmar essa denúncia do jornalista
Carlos Chagas - já disse, considero o fato da maior
gravidade -, vou-me articular com os companheiros
desta Casa, na Comissão de Relações Exteriores, no
sentido de convocar S. Exª o Sr. Ministro Luiz Felipe
Lampreia para prestar esclarecimentos, com todos os
detalhes, sobre essa denúncia.

Não é de hoje que existem pressões sobre a
Amazônia e hipóteses do tipo da teoria da soberania
relativa, aprovada pelo Conselho de Segurança Naci
onal dos Estados Unidos da América. Segundo Car
los Chagas, "estão sendo veiculados no exterior - Bélgi
ca, Alemanha e Estados Unidos - filmes mostrando cri
anças barrigudas com doenças endêmicas. E o locutor,
com sua voz, diz: 'Um povo incompetente como este
povo tem o direito de controlar um terço das reservas de
água potável do mundo? Você já matou o seu brasilei
ro hoje?"

É o que consta do artigo do Sr. Carlos Chagas e
da teoria de internacionalização da Amazônia em
nome da defesa do meio ambiente e da oxigenação
do mundo.

Esta Casa não pode ficar alheia a essa
denúncia. Por isso, vamos solicitar o comparecimento
do Sr. Ministro das Relações Exteriores nesta Casa
para esclarecer esse fato. E daqui desta tribuna faço
um alerta também às Forças Armadas brasileiras,
responsáveis pela integridade do nosso território,
para que acompanhem de perto essa questão.

Muito obrigado.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todas
as vezes que o nosso País disputava os Jogos Olímpicos
ou os Jogos Pan-Americanos, frustrávamo-nos por ver a
quantidade reduzida de medalhas que o Brasil conquis
tava. Até que, nos últimos Jogos Pan-Americanos, dispu
tados no Canadá, enchemo-nos de orgulho, pois foi nes
ses jogos que o Brasil teve a sua maior participação de
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todos os tempos em número de medalhas na classifica
çãofinal.

Em muitas cidades brasileiras, os atletas
desfilaram em carros abertos de bombeiros,
participaram de sessões comemorativas. Mas
bastaram três meses para que tudo fosse
esquecido. Hoje, a maioria desses atletas, como
por exemplo os do handebol, os do lançamento de
disco e a ginasta brasileira que conseguiu três
medalhas, estão atravessando sérias dificuldades
com relação ao patrocínio para continuar com seu
treinamento para os próximos Jogos Olímpicos,
que exigem, evidentemente, muito mais
qualificação.

Ou seja, foi em vão toda a expectativa criada
acerca do esforço desses atletas, que na maioria das
vezes foi individual. Essas pessoas mostraram a
potencialidade do Brasil e de seus talentos
individuais; além disso, deixaram clara a expectativa
que ainda temos de que, na próxima Olimpíada,
possamos sentir a emoção que foi levada a tantos
lares, quando vimos tantas vezes a bandeira
brasileira tremulando no pódio e os atletas recebendo
as inúmeras medalhas:

Não nos podemos esquecer de que existe o
Ministério do Esporte e Turismo, o qual tem a
finalidade de promover, incentivar, ajudar a patrocinar
e buscar incentivos. As loterias esportivas estão aí;
recursos dos jogos são destinados à prática do
esporte. Entretanto, como ficou evidente a partir do
último final de semana, em reportagem publicada
pelo jornal O Globo, a maioria desses atletas se
sente frustrada. Três meses após chegarem de volta,
quando, em decorrência de seu esforço individual,
esses atletas conseguiram fazer com que milhares de
brasileiros pudessem se orgulhar do País e de sua
participação nos Jogos Pan-Americanos, eles estão à
mercê do reconhecimento.

Esse reconhecimento não pode ocorrer
somente em festas ou em sessões solenes, ele tem
de ser capaz de propiciar as condições adequadas,
inclusive de patrocínio, para que esses atletas
continuem a orgulhar o esporte nacional e este País,
a fim de que não mais voltemos àqueles índices
ridículos de uma ou duas medalhas das disputas
passadas.

Nossos atletas mostraram que têm condições.
Mesmo sem o apoio necessário, como brasileiros, já
orgulharam cada um de nós. Neste exato momento
em que muitas delegações do mundo estão treinando
por meio de técnicas cada vez mais aperf~içoadas

para disputar a próxima Olimpíada, nós estamos na
contramão da história, deixando este enorme celeiro
de atletas, que tanto nos orgulharam, à espera do
reconhecimento oficial.

Faço este apelo para o Ministro do Esporte e Tu
rismo com o intuito de que verifique quais os atletas
que foram aos Jogos Pan-Americanos e as condições
de cada um: quais deles dispõem de patrocínio, quais
não têm, a fim que ele possa prover essa equipe que
encheu de glórias cada um de nós e foi responsável
por uma das mais belas participações brasileiras nos
Jogos Pan-Americanos. Na próxima Olimpíada, tem
tudo para escrever uma das mais bonitas histórias da
participação brasileira nesses jogos.

Ainda há tempo, falta apenas vontade política.
Que o Ministro do Esporte se empenhe em seu
Ministério e tenha vontade política de fazer com que
esses atletas obtenham as condições adequadas
para desempenhar suas atividades esportivas e, com
isso, continuar orgulhando a todos nós.

Muito obrigado.

O SR. CLEMENTINO COELHO (PPS - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, Petrolina e Juazeiro ficaram parcialmente
paralisadas no dia de ontem, 16 de novembro.Cerca
de mil e quinhentos trabalhadores rurais, organizados
pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
- MST, bloquearam a Ponte Presidente Dutra, que
liga as duas cidades, provocando filas de cinqüenta
quilômetros de cada lado da divisa, em protesto con
tra a descontinuidade das ações que visam à reforma
agrária.

Esse ato teve grande repercussão nos dois
Estados, expondo na mídia de Pernambuco e Bahia
as dificuldades que esses trabalhadores vêm
enfrentando devido à morosidade das ações dos
Governos Federal e Estadual frente à reforma
agrária.

A coordenação do MST do Vale do São Fran
cisco informa que apenas três das dezesseis áreas
regularizadas pelo Incra receberam recursos para a
construção de moradias e para fomento.

Esses dezesseis assentamentos estão à
margem do rio São Francisco, situados em latifúndios
que outrora pertenceram a grandes grupos
econômicos nacionais, que obtiveram dinheiro do
Banco do Brasil e do Banco do Nordeste e que ali
implantaram infra-estrutura, mas não tocaram os
projetos para a frente, preferiram trocá-los pelos
TOA.
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Hoje estão lá os trabalhadores precisando de
celeridade na liberação de recursos e desse
programa social, que é a fusão da reforma agrária
com a reforma hídrica nas margens do rio São Fran
cisco para fazer a revolução e o desenvolvimento do
nosso semi-árido.

A Fazenda Safra reúne 186 famílias. Cada uma
recebeu 9 mil e 500 reais para investir no cultivo de
frutas. Fizeram o plantio, mas estão correndo o risco
de perder toda a produção por não disporem de
sistemas de irrigação, que foram pleiteados e tiveram
os financiamentos aprovados e enquadrados, mas
não liberados em tempo hábil.

Dou o testemunho de quem foi in loco, Sr.
Presidente. Lá estão essas famílias assentadas, com
a solicitação aprovada, mas vivendo como
verdadeiros animais, porque não chega a adequação
da infra-estrutura, já que a estrutura básica está
feita.

Este é o problema que vivemos no Brasil: não
existe prioridade para a democratização. Quando se
fala do pequeno, faltam recursos. Mas eles fluem en
tre os dedos nos corredores e gabinetes de Ministros
e tecnocratas, que concedem incentivos e mais
incentivos, financiamentos e mais financiamentos ao
capital estrangeiro, que não precisa. E falta dinheiro
para desenvolver o pequeno trabalhador, a
cooperativa, e ter dignidade para resgatar o Nordeste.

O MST expõe uma série de providências que
precisam ser urgentemente tomadas. Sabemos que
o Governo Federal, especialmente na pessoa do
Ministro Extraordinário de Política Fundiária, pelo
seu passado e compromisso, Sr. Raul Jungmann,
tem tido boa vontade para equacionar essas
pendências.

No entanto, alguns segmentos do Governo Fed
eral, especificamente a área econômica, com Pedro
Malan e Arminio Fraga, estão descomprometidos
com os interesses do País, com o desenvolvimento
social. Falta sensibilidade social. Não existe projeto
de crescimento para a Nação que não abarque o lado
social do desenvolvimento do homem no seu hábitat
natural.

O segmento econômico teima em não
repassar os recursos orçamentários, destinando-os

. para outras áreas que não as sociais, como
pagamentos de juros, entendendo que só existem
dívida e compromisso financeiro. A dívida social é
muito maior que os compromissos financeiros com
a banca internacional e o FMI.

A dívida social do País é imensa, merecendo ação
efetiva do Governo Federal e Estadual para a resolução
desses problemas, fazendo comque entendamos o radi
calismo dessas lutas e a necessidade de encontrar ins
trumentos para efetivar os programas exigidos.

Na próxima segunda-feira, 22 de novembro, os
coordenadores do MST terão reunião, em Petrolina e
Juazeiro, com a Presidência do Incra no intuito de
avançar no atendimento dos pontos da pauta de
reivindicações. Para tanto, encaminhei no dia de hoje, 17
de novembro, correspondência ao Sr. Ministro Raul
Jungmann expressando nosso pedido para que o
Governo Federal mobilize todos os esforços
necessários para o atendimento da pauta apresentada.

Esperamos bom senso para o apaziguamento
desses conflitos, pois ternos certeza de que, se alocados
recursos para obras de infra-estrutura, sobretudo para ir
rigação e assentamentos no Vale do São Francisco, logo
testemunharemos a prosperidade econômica e social
dessas propriedades, somando-se às áreas altamente
produtivas que fazem de Petrolina e Juazeiro um para
digma de viabilidade do semi-árido.

Sr. Presidente, é chegada a hora de o Brasil
reconhecer que a fronteira de desenvolvimento
agrícola, de integração do social com o
desenvolvimento econômico está no semi-árido,
com a irrigação do Vale do São Francisco e das
bacias vizinhas e coligadas a ele. A sociedade
começa a entender que a miséria do semi-árido não
é acidente geográfico ou climático, mas
conseqüência da falta de posição política e de
compromisso dos Governos que adentram o
Palácio do Planalto distanciando-se das promessas
de palanque. O semi-árido é viável, é a maior
fronteira agrícola deste País para a prosperidade,
integração, globalização e produtividade.

Precisamós que esta Casa chame 'a atenção da
área econômica para priorizar, como 'faz com os
compromissos financeiros, o resgate social do nosso
semi-árido.

Muito obrigado.

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho a esta tribuna para falar sobre a
situação dos diabéticos no Brasil.

Hoje vemos nos corredores da Casa vários
estandes, em que inclusive estão coletando
sangue para diagnóstico precoce da doença,
considerando que 14 de novembro foi o Dia
Nacional do Diabético.
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O diabetes melito vem crescendo muito no País reajustados com base em índices superiores ao da
e no mundo, com inqidência já próxima a 5% da inflação.
população, necessitando ser tratado com dieta e, Por esses motivos, chamamos a atenção
como regra geral, medicação de uso continuado. especificamente para o diabetes melito. Dia 14 deste

A doénça afeta uniformemente a população. mês comemoramos o Dia Nacional do Diabetes,
Muitas vezes os mais pobres, por não se alimentarem como disse, e hoje há um movimento na Câmara
adequadamente e utilizarem excesso de açúcares voltado para esse assunto.
concentrados, acabam desencadeando o mal Votamos o Orçamento e precisamos cada vez
precocemente. mais destinar recursos para a saúde. O Ministério da

É uma. doença grave, porque provoca muitas Saúde, órgão responsável por essa área, precisa ter
complicações crônicas. Hoje, as amputações de uma preocupação específica com esse grupo.
membros inferiores e ocorrência de cegueira em Grande parte dos gastos hospitalares é decorrente
pessoas se devem fundamentalmente ao diabetes. do não"tratamento preventivo, do não-controle da
Antigamente, outras eram suas causas principais. doença. Existem vários trabalhos mostrando que o di-
Mas, com a verdadeira epidemia que existe no abetes é uma doença que pode ser controlada,
mundo, há esse crescimento acentuado. mantendo-se os níveis normais de glicose, de

hemoglobina glicosada e outros fatOies. Dessa
O fato de a população ter expectativa de vida maneira consegue-se diminuir as complicações

maior está fazendo a epidemia acontecer. crônicas da doença.
Pressupõe-se até que, se todos pudessem viver 125
ou 130 anos, como se prevê, talvez se tornassem Era o que tinha a dizer.
diabéticos, levando em conta que nosso pâncreas O SR. JOÃO FASSARELLA (PT - MG. Sem
não evolui da mesma forma que a alimentação natu- revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
r~I, por causa dõs açúcares concentrados que o Deputados, mais uma vez venho à tribuna para
homem foi acumulando em seu organismo ao longo informar a este Plenário sobre a forma de tratamento
da história. dado aos adolescentes em conflito com a lei no nosso

País.
Precisamos chamar a atenção para esse

problema. Primeiro pelo crescimento e pela Estivemos, em nome da Frente Parlamentar da
Criança; visitando a Febem de São Paulo. Quando

preocupação que precisa ter o setor público de saúde retornamos, elaboramos um relatório. Entretanto,
com uma doença específica e crescente, que afeta
importante parcela da população; segundo porque é alertávamos para que a Nação ficasse atenta, porque

esse não é apenas um problema de São Paulo, onde
um mal crônico, de tratamento continuado, que houve _ até pelo volume dos problemas da própria
demanda um número enorme de remédios orais - região metropolitana - uma manifestação mais
muitas vezes insulina, dependendo do tipo de diabe- explosiva de uma situação que, na realidade, é
tes -, e isso custa dinheiro. estrutural em todo o País;

O setor público de saúde atravessa uma crise Fizemos referência à situação da Grande Belo
de financiamento. Aprovamos recentemente, em Horizonte, por intermédio da Febem de Sete Lagoas.
segundo turno, emenda constitucional que fixa um Lá a situação ocorreu talvez em menor proporção,
percentual de recursos estaduais e municipais para a mas foi tão explosiva e tão dramática quanto a de São
saúde. Essa emenda também procurou fixar recursos Paulo. Referimo-nos também aos problemas de uma
do Orçamento Federal, embora isso esteja viricul~do unidade do interior de Minas Gerais, na cidade de
ao PIB. Entretanto, os programas que dizem respeito Governador Valadares, o Cenisa. Infelizmente,
aos diabéticos, que depe~dem de tratamento com parecia que a nossa fala estava prenunciando o hor-
remédio, recebem pou90~' recursos. A Central de ror a ser repetido em Minas Gerais.
Medicamentos, que POK longo tempo atendeu aos Jornal da Capital mineira, nesse final de
diabéticos com a distriduição de medicamentos seml:1na, publicou a manchete: "Enxadas e Foices em
básicos, hoje não existe mais. O preço dos remédios Morte Anunciada no CIA (Centro de Internação de
sobe cotidianamente. Adolescentes) em Sete Lagoas". Durante uma

Tivemos opq,rtunidade de ver aabertura de uma rebelião, um adolescente foi morto a golpes de
CPI que tem PO~rtina'idade averigu~r o aumento dos enxada pelos próprios colegas internos. A situação
preços dos medicamentos, que certamente têm sido que aí se retrata é, também, de superlotação;
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ausência de banheiros; buracos feitos no pátio para
que os adolescentes possam fazer suas
necessidades fisiológicas; maus-tratos; colocação de
adolescentes em solitárias - inclusive o que foi morto
encontrava-se em uma solitária, exatamente porque
estava ameaçado de morte pelos seus próprios
colegas. Durante a rebelião, todas as celas foram
abertas, e esse adolescente foi morto.

Após esse fato, veio a denúncia de que o
Ministério Público, com a antecedência necessária, já
havia elaborado um relatório e encaminhado ao
Governo do Estado, relatório esse que se perdeu
pelos caminhos da burocracia, não tendo chegado,
no devido tempo, à::s mãos do Governador e do Chefe
da Casa Civil. Esse fato, de um lado, demonstra o
caráter desumano no tratamento dispensado aos
adolescentes; de outro, a falta de atenção das
autoridades em relação ao assunto.

Nesse mesmo final de semana, internos do
Cenisa, em Governador Valadares, apanharam da
Polícia Militar. Consta que alguns adolescentes
desacataram verbalmente um policial que lá
entrou e, algumas horas depois, quando os
adolescentes já estavam dormindo, um grupo de
policiais entrou no centro de internação e
espancou dezesseis deles, sem qualquer motivo.
Essa agressão brutal e desnecessária é uma
afronta aos direitos humanos.

Como de costume, veio a explicação de que os
adolescentes se rebelaram e a polícia foi chamada
para conter os rebeldes. Tal afirmação é desmentida pelo
Diretor do Cenisa, que diz não ter havido rebelião, mas
apenas agressão verbal de alguns adolescentes a um
PM, que reagiu de forma vingativa, atingindo brutalmente
os adolescentes.

Não pode a Nação brasileira conviver
constantemente com esses episódios. Fazemos votos de
que esses fatos - se de um lado estimulam a nossa
rebeldia - posSam gerar ações políticas necessárias
para que não mais se repitam em nosso País.

Durante o discurso do Sr. João
Fassarelfa, o Sr. Nelson Trad, 2º Secretário,
deixa a cadeira da presidência que é
ocupada pelo Sr. Themístocles Sampaio, §
2º do art. 18 do Regimento Interno. .

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Simão
Sessim.

O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
em nosso pronunciamento destacamos com muita

alegria a instalação, amanhã, dia 18, da Comissão
Especial que terá a finalidade' de examinar as causas
da violência e propor normas que efetivamente
garantam a segurança pública que tanto almejamos
nos dias de hoje. Queira Deus que possamos, todos
nós que representamos o Poder Legislativo Federal,
dar a nossa contribuição para, se não eliminar de vez
a violência, Sr. Presidente, pelo menos atenuar a
situação de desespero que domina hoje a vida de
milhões de brasileiros.

Confesso que fiquei bastante sensibilizado ao
ver o Presidente Fernando Henrique Cardoso
conclamar o País para uma cruzada em defesa da
cidadania e contra a violência. Ele pediu maior
empenho, não só da sociedade como um todo, como
também de organismos do próprio Governo, a
exemplo de uma parceria do Banco Central e da
Receita Federal, no sentido de que todos, juntos,
ajudemos a combater o crime organizado, que
infelizmente está contaminando o tecido social, como

.bem frisou o ilustre Ministro da Justiça, Dr. José
Carlos Dias, numa interessante entrevista, domingo
passado, ao Jornal do Brasil.

Aqui mesmo nesta Casa tramitam vários
projetos de lei, de autoria de vários colegas, na
tentativa de dar um freio às investidas criminosas. É o
caso, por exemplo, do uso e controle de armas, uma
bandeira desfraldada pelo movimento "Rio, abaixe
esta arma", que já recebeu a adesão de cerca de 1
milhão e 300 mil cariocas e fluminenses. As
estatísticas cruéis mostram que somente em 1996
morreram 26.514 pessoas baleadas. O coordenador
da campanha, Sr. Rubem César Fernandes, nos
alerta para o fato de que o risco de um jovem do sexo
masculino, de 15 a 29 anos, morrer a tiros é 4,5 vezes
maiordo que o da população em geral, lamentavelmente!

Como temos, infelizmente, observado, a
questão da violência ou o crime organizado, Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, deixou de ser
problema localizado, aqui, ali ou acolá, para se tornar
uma ameaça nacional contra a cidadania e pleno
Estado de Direito. Temos hoje a sensação de que
estamos em meio ao fogo cruzado de uma guerra civil
sem precedentes na história deste País, cuja tradição
sempre foi a de um povo pacífico, fraterno e irmão. E
aí perguntamos: até quando teremos de conviver com
o prenúncio de uma coisa tão desagradável, temível e
desgraçada como a violência? .

Outro dia, tomei conhecimento, pelos jornais
cariocas, de que o Rio de Janeiro - só para
exemplificarm~s a situação do crime organizado - .$
hoje o maior centro consumidor de cocaína iE!
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maconha do País. Só no Grande Rio, segundo da Paraíba, são fantasmas.. mas receberam recursos
levantamento da Secretaria Nacional Antidrogas, da federais.
Polícia Federal, da, Delegacia de Repressão a Duas questões se colocam preliminarmente,
Entorpecentes e do Serviço Reservado da Polícia quais sejam, se é correta a transferência de recursos
Militar, são despejaqos, por mês, cerca de 3,7 públicos para escolas privadas no momento em que
toneladas de cocaína, o equivalente a um consumo as escolas públicas sofrem com a falta de recursos, e
diário de mais de 100 quilos da droga, que rende para se o Ministério da Educação ao firmar esses
quem lida com ela a soma astronômica de R$26 convênios com as escolas particulares está
milhões. Por ano, são praticamente 50 toneladas só observando a regularidade das mesmas.
de cocaína, representando algo em torno de R$300 A primeira questão já vem sendo debatida há
milhões, dinheiro que o Fisco não consegue localizar; muito tempo, pois trata do velho debate sobre
isto sem falarmos também de cerca de 5 toneladas de financiamento da educação, aí incluída a polêmica
maconha consumidas mensalmente no mesmo sobre filantropia e incentivos fiscais. Já a segunda
mercado carioca. questão é nova, relaciona-se com a legalidade e a

Chega-se a dizer, Sr. Presidente, Sras. e Srs. ética na administração pública.

~:~~~~::~~u~oa~:~~~a~~~~~,h~~:~~;e:n:~:~~ Como pode um Ministro da Educação firmar um
convênio com uma escola particular que sequer está

que todo o orçamento para habitação do Governo
Estadual previsto para o ano 2000. São números e registrada na Secretaria Estadual de Educação?
conclusões estarrecedores, que nos obrigam a fazer Não aceitamos a desculpa de que isso é mera
uma séria reflexão a respeito desse câncer, já em questão de burocracia, pois bastaria uma simples
fase de metástase, que está aos poucos corroendo o declaração das Secretárias Estaduais para
tecido social brasileiro. Ou a gente, como sociedade, solucionar o problema.
extirpa esse tumor maligno, que está ceifando vidas Com base nestas questões, formulamos um
de jovens, inclusive crianças, suas principais presas, pedido de informações ao Ministro da Educação para

I ou corremos o sério risco de pularmos o século e o que o mesmo esclareça a matéria, e também para
milênio reféns do crime organizado. que possamos estudar com mais profundidade o

Não poderia deixar de parabenizar os nobres assunto.
colegas do Congresso Nacional que compõem a CPI Quero deixar claro que não estamos falando de
do Narcotráfico, pelo espírito de coragem e a poucos recursos, mas dos recursos do FNDE,
grandeza de propósito que os norteiam nessa milhões de reais que deveriam estar sendo aplicados
empreitada cívica e inédita, jamais vista no País em para a melhoria da educação no País.
outros tempos. Só me resta pedir a Deus, o A impressão que eu tenho é que tanto a
Todo-Poderoso, que ilumine e os proteja, de forma Constituição Federal como toda a legislação
que essa luta, todo o desempenho feito pelo País pertinente ao assunto estão sendo desrespeitadas
afora, não seja inglória, mas repleta de êxito. pelo Ministério da Educação. Vamos apurar.

Muito obrigado. A SRA. MIRIAM REID (PDr - RJ. Sem revisão
O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. antes de tratar do assunto que me trouxe à tribuna,
e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para denunciar gostaria de falar sobre minha preocupação no que se
que o Governo Federal está repassando recursos para refere às medidas socioeducativas, angústia de todos
escolas particulares que não são registradas na os brasileiros.
Secretária de Educação do Estado da Paraíba. Se fizermos uma profunda análise do Estatuto

São várias escolas particulares que não da Criança e do Adolescente, verificaremos que não
constam no cadastro da Secretária mas que recebem estão sendo respeitadas e cumpridas suas normas,
recursos públicos federais do FNDE - Fundo gerando a situação insustentável de rebeliões que se
Nacional de Desenvolvimento da Educação, através repetem todas as semanas. É preciso uma
de convênios com o Ministério da Educação. PC)S50-- intervenção no sentido de viabilizar o cumprimento
citar como exemplos as escolas: Senhor do Bonfim, das medidas socioeducativas estabelecidas em lei e
N. S. da Conceição, Instituto Santa Lúcia e Franciscó/ implementar ações preventivas, visando ao combate
de Paula Aguiar, que, para a Se~re!aria de Educação à evasão escolar no País.
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O Ministério da Educação, em relatório oficial Poderes permitiu que 94% dos alunos retornassem
expedido no dia 30 de setembro, informou que as às salas de aula ainda este" ano. Este é um caso
matrículas em 1999 no segmento de 1ª à 4ª série recente que comprova o sucesso dessa união no
caíram 1,5% e no segmento de 5ª à aª série, 2,5%. sentido de combater a evasão escolar .e,
Isso significa que estamos tendo um número cada conseqüentemente, a violência e a repetência, outro
vez maior de alunos saindo da escola. O próprio problema muito sério da educação no País.
relatório concluiu que, atualmente, 1 milhão e 200 mil Muito obrigada.
crianças e adolescentes na faixa escolar estão fora A SRA. MARIA DO CARMO LARA (PT - MG.
da escola. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,

São necessárias medidas capazes de fazer com Sras. e Srs. Deputados, o Brasil completou 111 anos
que esse contingente retorne às salas de aula, tendo de abolição formal da escravidão.
em vista que a educação é o princípio básico da No próximo dia 20 de novembro - Dia Nacional
cidadania. A educação promove as condições da Consciência Negra e quando se completam 304
mínimas para a garantia dos direitos fundamentais anos da morte de Zumbi dos Palmares - as entidades
das crianças. e movimentos negros de Belo Horizonte que integram

Preocupa-me no momento, Sr. Presidente, o o Movimento Brasil: 500 anos de Resistência
fato de não existir, por parte do Governo, uma ação Indígena, Negra e Popular farão uma leitura da
efetiva no sentido de exigir uma posição dos pais e nossa história a partir de um lugar bem definido,
responsáveis. A verdade é que as crianças estão dos que sofreram e lutaram contra a escravidão e
saindo das escolas, e, em alguns Municípios do a espoliação colonial dos que sempre lutaram
País, estamos vendo a ação da Justiça integrada pela liberdade.
com as Secretarias Municipais de Educação no Os donos do poder de hoje descendem dos
sentido de acompanhar essa freqüência e até escravocratas de ontem. No contexto da globalização
mesmo convocar os pais e responsáveis para um dos mercados, as decisões econômicas atuais
esclarecimento. colocam em risco o equilíbrio interno do País. As

O art. 246 do Código Penal prevê o crime de conseqüências dessa política para os povos negro,
abandono intelectual por parte dos pais ou indígena, latino-americano e africano são a
responsáveis, que deixam as crianças fora da escola. permanente exclusão social e o aumento da
Mas, na medida em que não se tem uma informação pobreza.
permanente, estamos acompanhando o aumento não A privatização do patrimônio público nacional, a
só da evasão escolar, mas, conseqüentemente, do precarização do trabalho e do serviço público de
número de crianças e adolescentes em situação de educação, saúde e previdência social e a
risco pessoal e social. Há um contingente cada vez pasteurização da cultura negra provocam um ataque
maior de crianças nas ruas. Em função disso, aumenta profundo às condições de vida e à identidade racial e
o seu envolvimento com o crime organizado, o tráfico e cultural da população negra brasileira.
até mesmo o consumo de drogas. A estabilização da moeda gerou desemprego

No momento, precisamos· de medidas para milhares de famílias. Aumenta a falta de
preventivas. É preciso prestar atenção ao instante em esperança especialmente entre os jovens, que ficam
que se dá esse rompimento da criança com a família sem a perspectiva do primeiro emprego. O elo mais
e com a escola. Sabemos que esse é um problema frágil dessa cadeia são as, crianças e as mulheres
social gravíssimo e que envolve diversos fatores, chefes de família.
principalmente o elevado número de desempregados A população negra brasileira não tem direito à
e de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, em terra nem à propriedade. A maioria não tem casa
condição miserável. própria, automóvel e telefone. Andam a pé ou em

Então, é necessário que os Poderes Legislativo, transporte coletivo de baixa qualidade. Sobrevivem
Executivo e Judiciário se integrem numa ação em condições subumanas nas favelas e periferias das
conjunta, acima de tudo preventiva, para darmos o cidades, sem equipamentos urbanos que propiciem
apoio adequado a essas crianças e a suas uma melhor qualidade de vida.
famílias. A discriminação racial no mercado de trabalho é

Cito como exemplo o Município de Serra, na evidente. Postos de trabalho que exijam contato com
Grande Vitória, Espírito Santo, onde a união dos três o público são vedados à população negra,
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dissimulando o critério racial pela exigência do Movimento Negro Brasileiro quer manifestar a sua
quesito de boa aparência. Pelo menos 21 % das indignação a essa realidade, denunciando o racismo,
crianças negras entre 10 e 14 anos estão no mercado a discriminação racial e sexual, a exclusão social do
de trabalho informal, para não falar das crianças que povo negro e indígena e dos trabalhadores das
vivem nas ruas, na prostituição infantil e no trabalho decisões políticas, econômicas e socioculturais do
escravo. País.

Os homens brancos ganham em média mais de Por fim, Sr. Presidente, solicito a V. Exª que este
duas vezes em relação aos homens negros e quase pronunciamento seja publicado no Jornal da Câmara
quatro vezes mais que as mulheres negras. As e divulgado no programa A Voz do Brasil.
mulheres negras são chefes de família em maior Era o que tinha a dizer. Muito obrigada.
número que as brancas e têm rendimento inferior a O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia o
três salários mínimos. São, portanto, as mais pobres seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
entre as pobres. Deputados, venho, mais uma vez, à tribuna desta in-

A força de trabalho negra está concentrada nas signe Casa de Leis tecer considerações a respeito da
ocupações desvalorizadas e à mercê do chamado necessidade premente do Governo Federal em
desemprego estrutural, do subemprego e do trabalho investir na implementação de uma unidade do
informal, que dia a dia afastam qualquer possibilidade Departamento de Polícia Federal (DPF), no Município
de acesso aos bens essenciais e compromete de Campos dos Goytacazes, no norte do Estado do
mesmo a reprodução da vida. Rio de Janeiro, como também defender a instauração

Nas áreas rurais, os negros estão confinados a de melhorias na unidade da DPF, já existente, no
atividades manuais, sem acesso à propriedade da Município de Macaé, também localizado no norte
terra e submetidos a precárias condições de fluminense.
trabalho. É exatamente para discutir esta questão, de

A população negra está exposta a taxas de significado ímpar para toda a região, que me reúno
mortalidade infantil mais elevadas que as da branca. hoje com o Diretor-Geral da Polícia Federal, Agílio
Sua expectativa média de vida é notavelmente infe- Monteiro Filho, quando apresentarei a reivindicação
riar. Por outro lado, cerca de 44% das mulheres em da instalação de uma unidade do DPF em Campos e
idade reprodutiva foram esterilizadas nas duas a reestruturação da existente em Macaé. Trata-se, na
últimas décadas, especialmente na Região Nordeste. realidade, de reiterar uma cobrança por mim
A esterilização cirúrgica feminina constituiu-se no inúmeras vezes feita e que agora encontra o caminho
destino inexorável de mulheres cada vez mais da viabilidade, com o anúncio feito pelo Governo Fed-
jovens. eral da criação de mais 21 delegacias de Polícia Fed-

Não é necessário recorrer ao rosário frio, eral em todo o País, sendo três novas unidades para o
fúnebre e cruel das estatísticas para desenhar o Estado do Rio de Janeiro.
quadro de genocídio contra o povo negro e indígena. Considero, Sras. e Srs. Deputados, que o
A esterilização em massa de mulheres e a estratégia Governo Federal, em momento hábil, está tomando
de repressão que alterna agressões policiais, prisões uma iniciativa de porte, ao propor a alJlpliação da
arbitrárias, tortura e extermínio já se fazem sentir na estrutura da Polícia Federal. As estatísticas, as
redução do percentual da população negra no final manchetes dos jornais, as notícias da TV, nos
dessa década e início do próximo milênio. expõem, sem máscaras, a realidade de nossas

A Região Metropolitana de Belo Horizonte, Sr. cidades, de pequeno, médio ou grande porte.
Presidente, tem hoje mais de 350 mil ç:lesempregados. Está sob nossas vistas, muito próximo de nós
Ou seja, as conseqüências da glóbalização dos todos, de nossos filhos, o aumento da insegurança e
mercados e do neoliberalismo são o desaparecimento violência urbana, com ênfase, notadamente, ao grave
dos postos de trabalho, a exclusão de enormes problema do narcotráfico, que se infiltra em nossa
contingentes populacionais do acesso ao consumo, a sociedade e nos mina, a todos, enfraquecendo~nos

piora da qualidade de vida, o crescimento e a como Nação.
feminização da pobreza e da miséria. Neste sentido, pretendo mostrar ao Diretor-Geral

Nesse 20 de novembro de 1999 - Dia Nacional Agílio Monteiro Filho as demandas de um Município
da Consciência Negra -, marco da luta histórica do como Campos dos Goytacazes, com mais de 450 mil
povo negro contra a escravidão e pela liberdade, o habitantes, considerado o pólo do norte flurriinense,
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abrigando instalações da Justiça Federal, um
aeroporto de médio porte, o Bartholomeu Lyzandro,
que está sendo reformulado para operar com terminal
alfandegado.

Vários são os fatores que contribuem
favoravelmente para com a criação de uma Delegacia
de Polícia Federal, mas posso citar aqui no plenário o
grave problema de segurança pública, que não se
restringe, no Estado do Rio de Janeiro, somente à
Capital, mas tem-se expandido para o interior
fluminense, atingindo Municípios antes calmos,
tranqüilos.

A ação implacável do tráfico de drogas, dos
esquadrões da morte, em todo o norte fluminense,
envolve autoridades constituídas, policiais, até
mesmo juízes, e demanda, do poder maior, do
Governo Federal, a tomada de atitudes fortes.
Entendo que a criação de novas Delegacias de
Polícia Federal em todo o País é um passo importante
para o início do equacionamento desses problemas.

Em paralelo, é necessário ainda que o Governo
Federal reformule a rede de Delegacias de Polícia
Federal existentes, com a contratação de novos
agentes e, principalmente, com reaparelhamento das
forças, com aquisição de novos equipamentos. No
caso específico do Município fluminense de Macaé,
há o fato de a Delegacia de Polícia Federal, instalada
há 15 anos, estar sediada em prédio que não é
próprio, alugado pelo Poder Público Municipal, que
arca ainda com as despesas de luz, água e telefone.

Nesse sentido, estarei cobrando ao
Diretor-Geral Agílio Monteiro Filho apoio para que a
Delegacia de Macaé obtenha uma sede própria, para
melhor prestação dos serviços para o Município, que
sedia o grosso das operações da Petrobras, inclusive,
com elevadomovimento de estrangeiros. Quero reg
istrar que existe terreno doado pela Prefeitura Munici
pal de Macaé para a construção da sede definitiva da
Delegacia de Polícia Federal no Município, e que o
Governo Federal deve viabilizar os recursos
necessários para tal.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados.

O SR. EUR[PEDES MIRANDA (PDr - RO.
Pronuncia o seguinte discursQ;) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a declaração do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, feita em Cuba, nesta
terça-feira, de que está preocupado com a alta dos
preços de produtos e serviços é mais um desses
momentos infelizes da vida nacional, em que aquele
que deveria dar o exemplo, revelando coragem para

enfrentar a explosão inflacionária, omite-se, faz de
conta que o problema não tem nada a ver com a
desastrada política econômica.

Chega a ser ofensiva a declaração de FHC
quando diz que os aumentos de tarifas nada têm a ver
com a disparada inflacionária, lembrando que nos
cinco aumentos de combustíveis este ano o índice de
reajuste ultrapassou os 70%. No caso das tarifas de
telefones, tudo o que se sabe é que as contas estão
dobrando de valor, já que os cartéis que agem neste
setor após a privatização têm total poder sobre os
meios de comunicação e sócios muito poderosos
dentro do Governo. Que o digam as fitas gravadas
dentro do BNDES, em que o Presidente da República
aparece favorecendo uma empresa no leilão do
Sistema relebrás.

Agora o Presidente FHC quer que acreditemos
que as remarcações são parte de alguma trama con
tra ó Real e joga a dona de casa na trincheira para se
defender deste que será o pior de todos os mundos:
inflação alta com recessão. Foi o que conseguiram os
gênios do Planalto. Mesmo assim mantêm a
arrogância com que enganaram os brasileiros du
rante cinco anos com falsas promessas de
estabilidade, de moeda forte.

É bom que a dona de casa e os consumidores
em geral tenham bem claro: se há alguém
responsável por uma nova explosão inflacionária,
este será o Governo, o mesmo Governo que mentiu
sistematicamente sobre as virtudes da moeda forte,
enquanto no próprio Palácio do Planalto era
desenvolvida a tese da dolarização da economia, que
agora caminha para sua concretização. A
estabilidade era apenas um mito. Para mantê-Ia o
Governo apenas gastou mais em propaganda,
enquanto ridicularizou aqueles que pregavam a
retomada do desenvolvimento, com políticas públicas
de emprego e renda.

Uma das mais grosseiras mentiras do Plano
Real foi a retórica da desindexação de preços e
salários. Com as taxas de juros altíssimas, com
tarifaços seguidos e com o desmonte de toda a
estrutura de controle de preços, a única coisa que foi
desindexada de fato foi o salário dos trabalhadores. E,
por conta da manipulação sistemática de índices de
preços, o que temos hoje é uma situação que não dá
mais para esconder. Uma hora a realidade dos preços
teria de vir à tona, observando que, mesmo com uma
seqüência de tarifaços nos últimos quatro meses, o
IGP da Fundação Getúlio Vargas se manteve firme
em 1,5%. Esse tipo de manipulação é uma prática
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sistemática, e, justiça seja feita, nem foi o Governo Teço elogios ao nobre Deputado Moroni Torgan
FHC que a inventqu. pela sua atuação como Relator da Comissão, que, em

O caso dos medicamentos é um dos itens que uma de suas frases, diz: "O que me assusta e
coloca em xeque toda a autoridade deste Governo, preocupa, Srs. Deputados, é que esse mal está com
primeiro porque, ao aprovar a Lei de Patentes, FHC raízes profundas em vários segmentos da sociedade,
deu carta branca à formação de cartéis das inclusive na elite brasileira, corroendo o que de mais
multinacionais, liquidando com qualquer possibilidade sagrado existe no ser humano: sua dignidade e
de concorrência; segundo, como o maior comprador respeito ao seu semelhante".
de medicamentos, o Governo' nunca contestou a Por isso, conclamamos o Sr. Presidente
majoração de preços, que nos casos dos remédios de Fernando Henrique Cardoso e o Sr. Ministro da
uso continuado chegaram a subir mais de 1.000%; Justiça a nos darmos as mãos, porque eles terão
terceiro,' porque, sem qualquer mecanismo ou tarefas difíceis e nós precisamos de um país sadio. O
estrutura para combater a formação de oligopólios e tráfico de drogas, bem como o seu consumo
cartéis, em nome do "fundamenta!ismo neoliberal", o desenfreado, não pode continuar. Em boa hora o
Governo FHC viu as multinacionais estrangeiras Presidente da República Fernando Henrique
apunhalarem pelas costas todas as teses de Cardoso mandou dar um basta a essa situação e, sob
desregulamentação, livre concorrência e outras o comando do Ministro da Justiça, José Carlos Dias,
falácias dos figurinistas do Plano Real. criou um grupo especial composto por dois delegados

Mas as justificativas de Fernando Henrique da Polícia Federal, dois procuradores, dois
chegam a ser irritantes. Esta argumentação de que os representantes do Ministério da Justiça, funcionários

'juros vão se manter altos diante dos aumentos de do Banco Central e da Receita Federal, para
preços é quase uma bofetada na cara de quem combater o crime organizado.
perdeu tudo em função das taxas maIs altas do O momento é de tomada de decisão, decisão
planeta, enquanto a inflação beirava zero por cento, para salvar as famílias, principalmente os jovens,
lembrando que, em outubro de 1998, quando os desse perigo que ronda a todos, a todo instante.
índices oficiais indicavam inflação de cerca de 0,5%, Nenhum de nós pode ficar alheio a essa verdadeira
os juros que remuneravam os títulos públicos guerra que eclodiu contra o crime organizado. Não
chegaram ao vergonhoso patamar de 45%. nos podemos curvar às pressões do medo, da

O Presidente deveria ter a coragem para admitir chantagem, do dinheiro, venham de onde vier. A
que os juros estão altos e sempre estiveram altos situação chegou a tal ponto que, tomando
para saciar a voracidade dos capitais especulativos, conhecimento desses depoimentos, encontramo-nos
daquele investidor-predador que trazia aqui seu no limite máximo de tolerância.
dinheiro não para gerar empregos ou para investir em Todo o apoio deve ser dado ao Presidente
processos produtivos, mas só para colher o juro Fernando Henrique Cardoso, qúe, pessoalmente,
generoso que o Banco Central lhe concedia, a pedido chamou para si a responsabilidade do problema.
do FMI e do Banco Mundial. Nossas fronteiras são caminhos fáceis a esse tráfico

Peço, Sr. Presidente, que este pronunciamento maligno. Há necessidade de se rever o tipo de
seja divulgado'nos órgãos de comunicação da Casa. vigilância realizada em nossas fronteiras e mesmo

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. em nosso território.
O SR. DR. HELENO (PSDB - RJ. Sem revisão Pelas declarações do Deputado Moroni Torgan,

do orador.) - Sr. Presidente, Srs e Srs. Deputados, o narcotráfico atualmente se infiltra em todas as
meu pronunciamento fala sobre a CPI do camadas da sociedade. Elege membros e indica
Narcotráfico. Matéria publicada pelo Jornal do juízes. É um poder que está crescendo a cada
Brasil, na edição de 7 de novembro, abordan'do uma instante e que precisa ter um basta. Não podemos,
entrevista com o nobre Deputado Moroni Torgan, Re- ~m nome de um Brasil com "B" maiúsculo, deixarque
lator da Comissão, da CPI do Narcotráfico, é de essas coisas continuem-acontecendo.
estarrecer. O ilustre colega chega a detalhesem seu Chega-se ao cúmulo, segundo declara~ões do
depoimento, informando, inclusive, que o narcotráfico Deputado Moroni Torgan, de se usar crianças para o
mobiliza, pelo menos, 200 mil pessoas no País, um tráfico de cocaína. São grupos ousados que não
contingente superior ao do Exército brasileiro. temem nem a'reação policial.
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É gravíssima asituação-do-narcotráfico em todo
o País, e somente com a união de todos, a
participação das lideranças sadias da sociedade, da
força da Igreja, dos grupos voluntários de brasileiros
que lutam contra O' vício das drogas e o apoio da
imprensa é que poderemos sair vitoriosos nesta luta.

O combate ao tráfico de drogas é o ponto primor
dial. Dificultando o trânsito de cocaína e seus similares,
fatalmente o vício se reduzirá às camadas que,
lamentavelmente, estão neste caminho, e se evitará que
muitos inocentes sejam levados à mesma trajetória.

Combater o narcotráfico e recuperar os
usuários de drogas é um dever de todos nós,
brasileiros. A nossa esperança cresceu muito nesses
últimos dias com a tomada de consciência de nossas
autoridades ao acender o alerta máximo para esse
terrível mal que não tem limites, que não respeita
nada, que não tem raízes cristãs; afinal, é um
malefício que cresce no vício e que arrasta centenas
de outras pessoas para a mesma situação.

Ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, ao
Ministro da Justiça, José Carlos Dias, aos delegados,
promotores, procuradores, que vão constituir a linha
de frente no combate ao narcotráfico, nossos votos de
grande sucesso.

Como cristão, como chefe de família, como
cidadão forjado no trabalho, na luta do dia-a-dia,
nosso desprezo aos que seguem pelo caminho do
dinheiro fácil, que despertou seres humanos,
promovendo o seu ingresso nesta nefasta atividade
que não traz um final feliz.

Muito obrigado.

O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras e Srs.
Deputados, em meu pronunciamento faço comentário
sobre uma pesquisa da Confederação Nacional dos
Transportes (CNT), diante da onda de reajustes nos
últimos meses, e sobre o temor da volta da inflação.
Usando as palavras do Presidente: "Não vamos
transformar essa subida de preços eventuais em um .
problema". Vamos lutar para que isso não se torne um
problema.·

Ao ocupar esta tribuna, Sr. Presidente, divido
com a população o temor constatado pela pesquisa
da CNT diante da onda de reajustes dos últimos
meses. Os brutais aumentos verificados no ato da
compra de medicamentos ou alimentos, nos pesados
reajustes praticados pelos postos de combustíveis e
no pagamento mensal das tarifas de energia elétrica
e de telefonia nos deixam com o sentimento de que a
inflação voltou.

A pesquisa mensdl da Confederação Nacional
dos Transportes (CNT) e do Instituto de Pesquisas
Vox Populi sobre o grau de satisfação dos brasileiros
com a situação do País, divulgada ontem, revela que
75% dos entrevistados estão convencidos de que o
dragão da inflação acordou. Outros 14% até acham
que a inflação não voltou, e apenas 5% disseram
estar convencidos de que a constante remarcação
dqs preços não fará parte novamente do cotidiano
nacional.

A verdade, Sr. Presidente, é que os aumentos
estão afetando diretamente a vida de toda a
população e está doendo no bolso de todo brasileiro.
E não é para menos. O índice de Preço ao
Consumidor Ampliado (IPCA), pesquisado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
por exemplo, saltou de 0,31 % em setembro para 1,19%.

Só no último feriado prolongado (considerando
os preços entre a sexta-feira e ontem), a cesta básica
apresentou alta de 0,68%, com destaque para os
produtos do grupo limpeza, que subiram 0,83%.
Alimentação teve aumento de 0,74%, e higiene
pessoal, 0,08%.

O índice de Satisfação do Cidadão, um
indicador criado para tentar classificar o humor dos
brasileiros com o País e a sua vida, ficou no mais
baixo patamar desde que a pesquisa foi criada, em
abril de 1998. Em uma escala de um a duzentos, na
qual o sentimento de satisfação ficaria a partir de
cento e vinte, a pesquisa de novembro apurou uma
média de 106,45, quase igual aos 106,51 registrados
em outubro, mesmo com o Governo conseguindo
passar uma imagem de que melhorou a sua ação
política e de que afinou o discurso. Exemplo claro foi o
louvável e oportuno apelo feito pelo Presidente na
segunda-feira, em Havana, Capital de Cuba, para que
a população reaja aos aumentos de preços
considerados abusivos.

Como o próprio Presidente conclamou, Sr. Pres
idente, "não vamos transformar essa subida de
preços eventual em um problema. Vamos lutar para
que não se torne um problema".

Que esta Casa de discussões esteja aberta e
pronta para tomar todas as medidas necessárias para
evitar a volta da inflação.

Sr. Presidente, peço a V. Exª' que autorize a
divulgação do meu pronunciamento nos órgãos de
comunicação da Casa.

Muito obrigado.

O SR. AIRTON DIPP (PDT - RS. Pronuncia o
seguinte. discurso.) ..:.. Sr. Presidente, Sr"s. e Srs.
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Deputados, ocupo esta tribuna no dia de hoje para
registrar o encaminhamento de duas indicações de
minha autoria ao Governo Federal.

A primeira indicação é encaminhada ao Exmo.
Sr. Ministro de Minas e Energia, sugerindo a
regulamentação da Lei nQ 9.827, de 27 de agosto de
1999. A regulamentação desta Lei é importantíssima,
pois oportunizará às Prefeituras de todo o País a
extração de substâncias minerais de emprego
imediato na construção civil, para uso exclusivo em
obras públicas.

Como a maioria dos municípios possuem em
abundância matéria-prima que pode ser explorada a
baixo custo, isto permitiria, com toda a certeza, um
incremento no ritmo das obras· que estão sendo
executadas em boa parte dos municípios brasileiros.

A segunda indicação que estamos encaminhando
é destinada ao Exmo. Sr. Ministro da Previdência e
Assistência Social, sugerindo a revisão do remanejo
de recursos dos Serviços de Ação Continuada de
Assistência Social, efetuado pela Secretaria de
Estado de Assistência Social, que prejudicou o
Distrito Federal e mais doze estados da Federação,
entre os quais o Rio Grande do Sul.

Esta indicação busca ver restítuídos os valores
remanejados, para não prejudicar os municípios e as
entidades de assistência social que atuam nesses
estados, procurando minorar a situação de
dificuldade e sofrimento de parcela significativa da
população dos estados prejudicados.

De nossa parte, parece-nos temerário que o
Governo Federal, no intuito de reduzir as
desigualdades regionais, opte em reduzir o
atendimento que é precário e deficiente de um estado
da Federação para transferi-lo a outro estado.

O que cabe ao Governo Federal é aumentar as
dotações orçamentárias do Fundo Nacional de
Assistência Social, como forma efetiva e justa de
diminuir não só as desigualdades regionais, mas
também de eliminar as desigualdades sociais.

Muito obrigado.
O SR. SÉRGIO CARVALHO (PSDB - RO. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, em meu pronunciamento parabenizo o
Ministro Extraordinário de Política Fundiária, Raul
Jungmann, pelo Projeto "Nossa Terra, Nossa Escola".

Dentro de pouco tempo, e ainda este ano, após
análise no Congresso Nacional, o Governo do Brasil
estará pondo em prática o Projeto "Nossa Terra,
Nossa Escola", que ao mesmo tempo representará a
maior distribuição de terras da história do País e aínda

beneficiará milhares de crianças, filhas de
agricultores, que vão ter escola. O Projeto, criado
pelo Ministério Extraordinário de Política Fundiária,
comandado pelo Ministro Raul Jungmann, pretende
beneficiar aproximadamente 500 mil famílias, que
hoje moram em assentamentos em todo o Brasil.
Essa é a expectativa do Ministro Jungmann, que
determinará a distribuição de 50 mil títulos de
propriedade de terras às famílias assentadas pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
- INCRA, o que corresponde a mais de dois milhões
de hectares de terras entregues definitivamente aos
atuais posseiros.

Esta ação faz parte do programa denominado
"Nova Reforma Agrária", que pretende dar cidadania
aos assentados e mais facilidade de acesso aos
créditos bancários. Mas o projeto é mais abrangente e
vai dar aos novos proprietários de terras uma série de
vantagens, caso as famílias mantenham seus filhos
na escola. O agricultor beneficiado no programa que
tiver seus filhos, todos, indo diariamente à escola terá
descontos de até 50% na prestação do pagamento
agrícola. A prestação, aliás, será em torno de um
salário mínimo, podendo ter o desconto caso a família
tenha todos os seus filhos na faixa etária dos 7 aos 14
anos freqüentando assiduamente os bancos
escolares. Para sua implantação definitiva, falta
apenas o projeto ser aprovado no Congresso, já que a
intenção do Governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso é colocá-lo em prática ainda este
ano.

Pelo projeto original, o pagamento dos títulos da
terra poderá ser feito em até 20 anos, com período de
carência de três anos, tempo que o Incra julga
suficiente para que o beneficiado ingresse no
universo da agricultura, receba os créditos bancários
necessários e torne sua terra produtiva. Pela primélra
vez na história brasileira, em nível federal, há um
projeto concreto, viável, estratégico, que une \ a
educação e a terra. Segundo o Ministro Jungmann,'a
intenção é vender a terra aos assentados e dar
educação aos seus filhos. O total dos investimentos
neste projeto deve girar em torno de 8 bilhões de
reais, número que expressa, por si só, a grandeza
deste enorme e elogiável empreendimento.

É, portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, mais um passo concreto dado por este
Governo em direção à uma reforma agrária justa e
necessária. Mais que isso, além de trazer em seu bojo
a grandeza da justiça social, a iniciativa ainda é mais
louvável, porque determina a necessidade de que os
agricultores mantenham seus filhos estudando, para
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que possam ser verdadeiros e completos cidadãos,
educados e fazendo parte de uma família que vive da
terra e nela busca seu sustento e sua estrutura.

Não podemos, portanto, deixar de destacar o
Projeto "Nossa Terra, Nossa Escola", como uma das
mais importantes realizações deste Governo, o
mesmo Governo que tanto tem feito, na prática, para
amenizar a crise social, ampliar a reforma agrária e
dar aos mais necessitados o incentivo e o apoio de
que eles tanto necessitam. O momento é de
comemorar esta iniciativa, que demonstra claramente
a preocupação do Governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso com as questões da terra e da
educação. É um projeto vultoso e histórico, que
merece o apoio irrestrito e o aplauso de toda a
sociedade brasileira, inclusive daqueles que nunca
estão satisfeitos e, sem apontar soluções plausíveis,
preferem a crítica pela crítica.

Gostaria que V. Exª, Sr. Presidente, autorizasse
a divulgação deste pronunciamento no Jornal da
Câmara e no programa A Voz do Brasil.

Era o que tinha a comentar.

Muito obrigado.

O SR. CARLITO MERSS (PT - SC. Sem
revisão do orador.) Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, em meu discurso faço um alerta sobre a
tramitação da PEC nº 407, de 1996, que trata dos
famosos precatórios.

Estamos aqui criando novamente a "cadeia da
felicidade". Agora precatório pode ser usado na
compensação de tributos e dívidas, no processo e
concessão de serviço público, nas licitações e
privatizações estatais. Passamos vergonha demais
com o que vimos em 1996 e nos últimos anos em
relação aos precatórios. Espero que esta Casa não
tome a atitude que tomou a Comissão da PECo A base
governista não aceitou discutir e aprovou ontem tudo
"na marra".

Na Proposta de Emenda à Constituição
407-A/96, Sr. Presidente, que tramita nesta Casa, o
Deputado Luciano Castro procura estabelecer uma
sistemática mais adequada para o pagamento de
precatórios judiciais da União, Estados, Municípios e
AutarquiaslJ~vando-emconsideração li natureza dos
mesmos e a ordem cronol9giq'ãdésüa apresentaçãor

A preocupação dg autór é aperfeiçoar a Constituiç&9.
Federal, que afirma: . . .

Art. 1OO~ À exceção dos créditos de natu:
reza alimentícia, os pagamentos devidos pela
FàZanda Federal, Estadual ou Municipal, ·ehl
virtude de sentença judiciária, far-se-ãoexclu;

sivamente na ordem cronológica de apresenta
ção dos precatórios e à conta dos créditos res
pectiVos,-proibida a designação de casos ou
de pessoas nas dotações orçamentárias e nos
créditos adicionais abertos para este fim.

§ 1º É obrigatória a inclusão, no orça
mento das entidades de direito público, de ver
ba necessária ao pagamento de seus débitos
constantes de precatórios judiciários, apresen
tados até 1º de julho, data em que terão atuali
zados seus valores, fazendo-se o pagamento
até o final do exercício seguinte.

§ 22 As dotações orçamentárias e os cré
ditos abertos serão consignados ao Poder Ju
diciário, recolhendo-se as importâncias respec
tivas à repartição competente, cabendo ao
Presidente do Tribunal que proferir a decisão
exeqüenda determinar o pagamento, segundo
as possibilidades do depósito, e autorizar, a re
querimento do credor e exclusivamente para o
caso de preterimento de seu direito de prece
dência, o seqüestro da quantia necessária à
satisfação do débito.

O autor, na proposta original, propõe as
seguintes mudanças:

1 - Define quais os créditos de natureza
alimentícia (decorrentes de salários, vencimentos,
proventos, pensões e suas complementações,
benefícios previdenciários e indenizações por morte
ou invalidez fundadas na responsabilidade civil) e
estabelece um prazo de trinta dias para o respectivo
pagamento, sob pena de seqüestro dos recursos
necessários para tal fim.

2 - Mantém a obrigatoriedade de prevlsao
orçamentária suficiente para o pagamento, como já
configurada na redação original.

3 ....:. Estabelece a data de 30 de setembro do
exercício seguinte à apresentação do precatório para
o pagamento dos valores devidos.

4 - Inova ao sugerir o pagamento dos créditos
"a requerimento do credor e na forma do que dispuser
a lei, em títulos da dívida pública federal, estadual ou
municipal, com cláusula de juros e preservação do
valor real, obedecida a ordem cronológica dos
requerimentos". (§ 4º da PEC)

5' - Imputa crime de responsabilidade o
descumprimento das providências estabelecidas pela
PEC, tanto ao Presidente do Tribunal, como ao Chefe
do Executivo.

6 Acrescenta disposição transitória
constitucional em que, com exceção dos precatórios
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de natureza alimentar, "os precatórios emitidos até 31 precatórios de que trata este artigo poderão ,ser
de dezembro de 1995 poderão ser liquidados, com liquidados em títulos ou certificados da dívida pública,
cláusulas de juros e preservação do valor real, (I) em com vencimentos anuais e sucessivos, no prazo máximo
quatro exercícios orçamentários consecutivos e (Ir) a de dez anos, que poderão, a critério da entidade
requerimento do credor e respeitada a ordem dos emitente, ser utilizados na compensação de tributos e
pedidos, em títulos ou certificados da dívida pública dívidas de qualquer natureza, bem como nos
equivalentes a moeda, utilizáveis em: processos de concessão de serviço público,

a) privatização de empresas controladas pelo licitação e privatização de estatais". Além disso,
Poder Público e na alienação de sua participação ampliou a liquidação do precatório alimentício para

noventa dias, estipulou o prazo de dois anos para oacionária;
pagamento de precatórios judiciais originários: de

b) no pagamento de qualquer dívida com a desapropriação de imóvel residencial do credor,
entidade de direito público emitente, independente desde que comprovadamente único, I e,
do limite global para a respectiva dívida diferentemente da proposta original q!.le apresentou
mobiliária". uma disposição transitória, apresenta no substitutivo

Esta última proposta modifica profundamente a um parágrafo ao artigo 22 do Substitutivo, permiti~do
intenção original do legislador constituinte, que, no que todos os precatórios judiciais pendentes' de
art. 33 das Disposições Constitucionais Transitórias, pagamentos, apresentados até 1l! de julho do ano da
estabeleceu: "Ressalvados os créditos de natureza promulgação desta emenda, poderão ser
alimentar, o valor dos precatórios judiciais pendentes reavaliados, pagos em até 10 anos e,. a
de pagamento na data da promulgação da requerimento do credor, serem liquidados com
Constituição, incluído o remanescente de juros e títulos e certificados da dívida pública, utilizáveis na
correção monetária, poderá ser pago em moeda compensação de tributos e dívidas de qualquer
corrente, com atualização, em prestações anuais, natureza, bem como nos processos de concessão
iguais e sucessivas, no prazo máximo de oito anos, a de serviços públicos, licitações e privatizações.
partir de 1ºde julho de 1989, por decisão editada pelo Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
Poder Executivo até cento e oitenta dias da denunciamos o retorno da farra dos precatórios. Está
promulgação da Constituição". E no parágrafo sendo aberta novamente a porteira para que a cadei~ da
único: "Poderão as entidades devedoras, para o felicidade se recomponha, estoure a boiada e faça a fes-
cumprimento do disposto neste artigo, emitir, em ta de meia dúzia de especuladores inescrupulosos que
cada ano, no exato montante do dispêndio, títulos se divertem à custa do erário público. Denunciamos
de dívida pública não computáveis para efeito do também o rolo compressor que não permitiu um debate
limite global de endividamento". O autor, além de de mérito na Comissão Especial e alertamos para liIue,
incluir precatórios emitidos até 1995, permite o na votação em Plenário, esta matéria $eja
pagamento em quatro exercícios orçamentários e detalhadamente analisada e rejeitada, nos termo~ do
com títulos utilizáveis em privatização e outras voto que apresentamos naquela Comissão. Nossas
dívidas públicas. propostas de limitar os gastos com pagamentos de

Na sua tramitação, foi apensada a PEC 436196, do precatórios, estabelecendo limite de 2% das
Deputado 8eto Mansur, que também altera o art. 33 da receitas disponíveis, foram julgadas cqmo
DTC e concede, a partir de 1Q de julho de 1997, o prazo entrave para a sangria dos precatórios, bem c9~0

de oito anos para o pagamento de precatórios judiciais a proposta de três laudos e valofr médio aos
pendentes de liquidação até 31 de dezembro de mesmos para o pagamento das ind~nizaçõe~ foi
1996. ignorada.

Na Comissão Especial o Relator da matéria, Uma proposta original que priorizaVa a dilatação do
Deputado André 8enassi, chegou a distribuir uma versão pagamento de precatórios para oito ançs não só esten-
'provisória do relatório, onde eliminava o uso de títulos deu este prazo para dez anos como aq'uece o mereado
públicos e deixava em aberto a discussão sobre limites especulativo dos títUlos públicos que, ícomprados com
para as reservas necessárias aos pagamentos. deságio no mercado, valerão pelo valoride face em p~iva-

Entretanto, na continuidade do debate, queremoS tizaçães. Os tomadores finais desses \títulos, o Estado
salientar, o Relator atendeu a sugestões e incorporou a que privatiza ou concede serviços públicos, assumirão
proposta que afirma: "Os créditos definidos como de todo o ônus da operação. Ou seja, o patrimônio público
pequeno valor e os de natureza alimentícia, os será entregue a preço de "farelo de pãoi'.
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Por isso, queremos que esta Casa debata
profundamente a questão e não corrobore alternativas
para resolver um problema que cria problemas maiores.
Se há precatórios, há uma decisão judicial que obriga
um!l entidade pública a pagar a dívida. Se há a dívida,
há alguém querendo receber monetariamente seus
diremos ou bens alienados. Temos, com efeito, que
viabilizar o pagamento dos precatórios e liquidar
com endividamentos pendentes. O que não

r '

podemos é alimentar, com o comércio de títulos
púliJlicos, o circo da especulação monetária
atràvés da liquidação do patrimônio público. Esta
Ca~a, depois da CPI dos Precatórios no Senado
Fe<;1eral, e num momento em que é prioridade a
aprovação de uma lei de responsabilidade fiscal e
que se faz a reforma tributária para garantir a
capacidade pública de investimento e gestão, deve
refletir com atenção sobre este tema de impacto
destrutivo sobre a governabilidade pública.

OSR. EDINHO Bel (PMDB - SC. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, meu
pronunciamento trata do transporte ferroviário no Brasil.
Santa Catarina tem muito a ver com essa história. De
ac~rdo com alguns especialistas, daqui a cinco anos a
fatia das rodovias cairá dos atuais 63% para 58%, en
quanto que a das ferrovias irá subir de 21 % para 25%.
Alguns afirmam que, considerando apenas doze produ
tos,de grande tonelagem - entre eles grãos, combustíve
is, r,ninérios, cimento e carvão -, a participação das ferro
via~, hoje, é de 32% contra 64% das rodovias. Em quinze
anos essa relação deverá ser invertida, 65% para asfer
rovias, e 25% para as rodovias.,

Três anos depois da operação das ferrovias
privatizadas no País, os resultados são positivos,
embora abaixo da expectativa. Apesar do aumento do
volume transportado - as seis empresas que
assumiram a malha da Rede Ferroviária Federal
transportaram, em 1998, 11 ,9% a mais que no ano
anterior -, a ma!or parte das concessionárias ainda
não conseguiu cumprir as metas de produção
previstas nos contratos e, menos ainda, aumentar a
participação das ferrovias na matriz de transporte,
que desde o início da década se arrasta ao redor de,
21?/o.• J '

Pqmeira ferrovia privatizada, a Novoeste
aumentou o volume transportado em 6,2% no ano
passado, mas não conseguiu mudar totalmente a
imagem de ineficiência da ferrovia. Também não
correspondeu às expectativas das comunidades que
se desenvolveram durante este século ao longo da
linha entre Bauru (São Paulo) e Corumbé (Mato

Grosso do Sul). Das 104 estações, 96 foram
fechadas.

A Ferrovia Centro-Atlântica também nunca
conseguiu cumprir suas metas de produção, embora
o volume transportado venha crescendo ano a ano.
Entre setembro 1996 e agosto de 1997, a empresa
conseguiu atingir somente 81,5%. No período
seguinte' ficou aquém em 10% da meta de 7 bilhões
de TKU (volume transportado em, milhões de
toneladas por quilômetros). Neste exercício,
acumulava 6,6 bilhões até julho, para uma meta de 8
bilhões de TKU.

Nem aquela que era considerada "a melhor
empresa" da privatização cumpriu totalmente suas
metas. No primeiro ano, a MRS Logística - que
assumiu a malha sudeste da RFFSA - ficou 4%
abaixo da meta, que só foi atingida no segundo ano.
No atual exercício, de dezembro a novembro, até
julho a empresa acumulava 13,6 bilhões de TKU, e
teria de atingir 23,3 bilhões. Mantendo a média de 1,8
bilhões/mês, não chegará lá.

Segundo o Ministério dos Transportes, o
não-atendimento das metas pelas ferrovias fez com
que fosse alterada, este mês, a forma de avaliação
das empresas, que considerava apenas metas a
~erem atingidas em relação ao volume transportado e
à redução de acidentes.

A meta de diminuir o número de acidentes
também não foi alcançada, segundo dados do
Ministério dos 'Transporte. Segundo o Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas Ferroviárias, o número
de acidentes hoje é de 1,5 descarrilhamento por dia,
contra 3 a 4 por mês na época da RFF8A.

Mesmo assim, existe uma boa perspectiva a
médio prazo de desenvolvimento e uma previsão .de
que, em 2010, a participação das ferrovias na matriz
de transporte chegue a 30,5%, contra 39,7% das
rodovias.

De acordo com alguns especialistas, daqui a
cinco anos a fatia das rodovias cairá dos atuais 63%
para 58%, enquanto que as ferrovias irá subir de 21 %
para 25%. Alguns afirmam que, considerando apenas
12 produtos de grande tonelagem - entre eles grãos,
combustíveis, minérios, cimento e carvão -, a
participação das ferrovias hoje é de 32%, contra 64%
das rodovias. Em 15 anos, essa relação deverá ser
invertida para 65% para as ferrovias e 25% para as
rodovias.

Participação percentual de rodovias e ferrovias
na matriz de transporte: 201 Q- rodovià:3G%; ferroviá.
39%;1998 - rodovia, 63%; ferrovia);2i %; 1997 - ,
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rodovia, 63%; ferrovia, 21 %; 1996 - rodovia, 63%;
ferrovia, 20%; 1995 - rodovia, 61 %; ferrovia, 22%;
1994 - rodovia, 62%; ferrovia, 23%; 1993 - rodovia,
61 %; ferrovia, 22%. (Fonte: Gi.iport e BNDES/Coope)

Estas perspectivas terão que ser acompanhadas
de perto, com uma fiscalização austera do nosso
Ministério dos Transportes, que até o momento está
prestando um grande serviço, para que assim
venhamos a sanar, o mais breve possível, os vícios,
os problemas, trazendo para o transporte ferroviário
um aumento de qualidade e serviço.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
transporte, como todos sabem, é a porta do
desenvolvimento de nosso País. Por isso devemos
acompanhar de perto, estar sempre atentos às
suas mudanças e, acima de tudo, incentivá-lo,
trazendo assim o crescimento e uma maior
geração de empregos diretos e indiretos para o
nosso Brasil.

Quero parabenizar, pelo avanço, as empresas
privadas que hoje administram o transporte
ferroviário, embora tenha consciência de que este irá
melhorar muito mais.

Sr. Presidente, gostaria que meu pronuncia
mento fosse divulgado nos meios de comunicação
pesta Casa.

Era o que tinha a dizer.

O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, no tempo· de globalização, as
importações aumentaram em mais de 300%,
'enquanto as exportações não alcançaram 30%. Isso
significou uma quebra da nossa agricultura e da
nossa pequena e média empresa. A solução é a
mão forte do Governo para compensar as
importações, exportando aquilo que sabemos e
podemos fazer.

O mundo desenvolvido criou uma nova forma de
colonialismo. Com o tema "globalização", divulgou-se
no mundo inteiro a idéia de que a modernidade
poderia chegar a todos os países. Os países que
quisessem participar da nova tecnologia e de sua
aplicação teriam que se abrir para o grande
mercado. Divulgou-se a doutrina de que todos
poderiam vender seus produtos sem barreiras
tarifárias. Paralelamente foram criadas diversas
barreiras não tarifárias, sendo, de maneira prática,
impossível transpô-Ias.

Agora o Brasil, os países da América Latina e
uma infinidade de outros sustentam a economia dos
grandes. O Brasil, depois do Plano Real - repito -,

aumentou as importações em mais de 300%, mas
não conseguiu aumentar a6 exportações em 30%.
Isso significa uma verdadeira descapitalização,
levando à bancarrota as nossas médias e pequenas
empresas.

A agricultura, que vinha comprando mais de 30
mil tratores por ano, passou a compras apenas 17 mil.
Sem lugar para o colono se refugar, aumentou em 10
vezes a compra de enxadas e foices. A indústria, sem
poder se compilar por falta de competitividade, sofreu
um desmancho que resultou no grande desemprego
nunca visto antes.

O Brasil até pode participar do mercado
globalizado, mas precisa fortalecer a força do
Governo para compensar as importações, exportando o
que nos é possível produzir.

Somente uma mão forte no poder de troca pode
recuperar a nossa economia. O Governo está
internamente forte. Tanto é que todas as leis de que
precisava foram aprovadas, quase do jeito que
queria, mas está sem barganha internacionalmente.

Muito obrigado.

O SR. ALOíZIO SANTOS (PSDB - ES:.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. PreSlcl.3nte,
Sras. e Srs. Deputados, uma pesquisa realiZe o'a pelo
instituto Vox Populi/CNT, divulgada pelo agência
Estado nesta terça-feira pós-feriado da Proclamação
da República, revela que 75% dos .-asileiros
acreditam que estamos novamente vivendo um
período inflacionário, que já estaria corroendo nossos
rendimentos. Apenas 5% disseram não acreditar no
retorno da inflação, enquanto outros 17% acham
que ela ainda não voltou, mas, com ce'teza, vai
voltar.

Esses dados, nobres colegas Deputados, são
muito reveladores. A participação da população du
rante todo esse período em que a inflação vinha
sendo controlada era fundamental. Ela acreditava e
contribuía para a estabilidade da economia.
Percebe-se que a população não está descrente
apenas dos índices inflacionários divulgados pela
equipe econômica. Ela parece dar sinais de
cansaço, de tanto participar com sua "dose de
sacrifício" sem que, com isso, tenha direito a dias
melhores.

Hoje, assiste-se à preocupante conviVfi lcia de
um quadro de aparente estabilidade, f. 'a", marcado
pelo aumento do custo de vida, aliado a jum
prolongado período de letargia no nível de atividád~

produtiva.
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Observando-se o comportamento da economia
sob um ângulo mais amplo, verifica-se que o País não
registra crescimento há praticamente três anos. E, em
que pesem os diversos esforços empreendidos para
acelerar o ritmo de atividade, particularmente
nesse segundo semestre do ano, a verdade é que o
reencontro do País com o crescimento depende,
essencialmente, do reequilíbrio das contas
públicas.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso já
disse que os déficits registrados nas contas das
previdências da União e dos Estados constituem o
principal fator de desequilíbrio das contas públicas.
Mas ele também destacou, de forma corajosa, em
diversas entrevistas, que há um aspecto importantíssimo
nessa questão: o aumento desenfreado do número de
Prefeituras e de Legislativos Municipais, a partir da febre
das emancipações políticas e administrativas de
centenas de distritos.

Apesar de sermos favoráveis às políticas que
levem à descentralização da administração da coisa
pública, há de haver critérios para isso, coibindo o
exagero e o intempestivo. Segundo dados do
Governo Federal existem pelo menos 225 mil
pessoas penduradas nas folhas de pagamento das
Câmaras Municipais, sobrecarregando os cofres
públicos.

Diante desse inchaço no quadro de
. funcionários, torna-se necessário um ajuste que

possa mobilizar toda a sociedade brasileira. Há de se
tomar medidas que atenuem o impacto dessas ações
no âmbito municipal. Tantas incongruências
derrubam a falsa impressão de que o grande
responsável pelo crônico déficit público venham a ser
o Governo Federal e os Estados.

Ora, as administrações municipais não somente
concorrem para incorporar o tamanho das contas
públicas, como vêm crescendo descontroladamente.
O ajuste do déficit fiscal, como se sabe, será o divi
sor de águas para a economia, razão pela qual se
recomenda austeridade na gestão pública em
todos os níveis. E a esfera municipal não- é
exceção.

Não são poucos os municípios que têm boa,
parte de sua receita comprometida com a folha de
pagamento de seus funcionários - e em muitos
casos, com a folha dos inativos, que vem crescendo
assustadoramente em diversas Prefeituras. São
poucas as que promoveram ajustes em suas contas,
como fizeram muitos Governos Estaduais.

Se os municípios não se integrarem nesse
esforço da União e dos estados em controlar suas
despesas, atacando o déficit público, de nada
adiantarão as medidas que puderam, por um período,
arrefecer o custo de vida e controlar a inflação,
através de ajustes em suas contas.

As máquinas públicas precisam deixar de viver
em função de sua própria existência. Elas precisam
dar às suas respectivas comunidades a certeza de
que seus impostos não são usados exclusivamente
para manter a própria máquina. É preciso de novo
fazer com que a população volte a acreditar nos bons
propósitos de seus representantes em todos os
níveis. Não se pode esperar que uma equipe
econômica vá exterminar esse monstro chamado
inflação, sem que as contas públicas, também em
todos os níveis, estejam sob controle.

E isso se faz urgente, antes que a
irresponsabilidade de alguns setores públicos nos
leve para os caos econômico e, conseqüentemente, o
caos social.

Sr. Presidente, solicito a V. Exª que autorize a
divulgação deste pronunciamento em todos os
órgãos de comunicação desta Casa.

O SR. WELLINGTON DIAS (PT - PI. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero registrar nesta data a importante
visita que fizemos, juntamente com os Presidentes da
Confederação Nacional dos Bancários, da Comissão
de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil,
da Comissão Nacional dos Empregados da Caixa
Econômica Federal e da Federação Nacional dos
Economiários, às Comissões de Economia,
Indústria e Comércio, Presidida pelo Deputado
Aloizio Mercadante (PT - SP); de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, Presidida pelo
Deputado José Múcio Monteiro (PFL - PE); de
Finanças e Tributação, Presidida pela Deputada
Veda Crusius (PSDB - RS); e de Desenvolvimento
Urbano e Interior, Presidida pelo Deputado Inácio
Arruda (PCdoB - CE).

Nestas visitas, buscamos que estas Comissões
Técnicas possam mediar junto à direção do Banco do
Brasil e da Caixa Econômica Federal a reabertura das'
negociações com a categoria bancária, com
apresentação de propostas de reposição das perdas
salariais, e que seja firmado acordo relativo aos
demais direitos dos trabalhadores. Os trabalhadores
do Banco do Brasil e da Caixa 'Econômica Federal
estão há quatro anos sem reajuste salarial. Além dis
so, direitos foram cortados neste período, causando
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impacto significativo na renda e nas condições de sob pena de se transformar em fonte de uma nova e
trabalho. profunda crise, com graves repercussões de ordem

Estiveram participando destas reuniões os social.
Deputados José Machado (PT - SP), Clementino Refiro-me, Sr. Presidente, aos recentes índices
Coelho (PSB - PE), Paulo Paim (PT - RS), dentre que medem os preços no atacado e para o
outros, os quais demonstraram a importância desta consumidor, notadamente os relativos aos da
manifestação. Os membros das Comissões visitadas chamada cesta básica.
se pronunciaram favoráveis às reivindicações dos Não há dúvidas de que a trajetória é
bancários e se comprometeram de buscar, ascendente. Em alguns casos de produtos básicos,
juntamente com os membros das demais Comissões, para o consumo diário da população de baixa renda,
uma articulação junto à direção destes bancos pela por exemplo, já se registram aumentos exorbitantes,
reabertura das negociações. ultrapassando em muito as taxas de inflação anual e a

Na oportunidade, pronunciei-me lembrando aos projetada para todo o período de 1999. .
colegas Parlamentares que os bancos privados já Há um clima de absoluta preocupação. A grande
fecharam acordo neste sentido, com reajuste de 5,5% virtude e conquista proporcionada pelo Plano Real
sobre o salário de agosto de 1999; a correção de ameaça desmoronar-se inteiramente, com a volta da
todas as demais verbas e benefícios da convenção remarcação generalizada de preços, precisamente
atual, por este mesmo índice; a correção do valor do quando é dramática a situação do desemprego no
auxílio-alimentação; a distribuição do lucro líquido do País e o quadro de miséria e deterioração do tecido
exercício e outros benefícios. social, destacando-se a violência crescente e

Vale lembrar também que a Petrobras, os alarmante.
Correios, os bancos privados e alguns dos bancos O Governo precisa retomar o controle, para
estaduais já fecharam acordo com propostas à evitar que se alastre a onda de remarcação dos
categoria que resultaram em alguns avanços. A Caixa preços e se torne insuportável a vida para a maioria
Econômica Federal e o Banco do Brasil, a exemplo da dos brasileiros.
maioria dos bancos privados, tiveram lucros neste E não dá para se imaginar mais aumentos das
primeiro semestre, e, no entanto, há uma resistência taxas de juros, como ameaça fazê-lo o-Presidente
para negociações. da República, pois tal medida viria sufocar ainda

O que se quer é que se tenha uma negociação e mais a economia nacional, em preju ízo de toda a
que se evite a greve e a paralisação. Os bancários sociedade brasileira e em benefício apenas dos
não querem causar traumas à população, mas banqueiros.
querem os seus direitos e estão dispostos a participar Aliás, é preciso reconhecer que grande parte da
de um movimento nacional de greve, o que não é bom responsabilidade por essa situação de fome, miséria,
para o País. desemprego e, agora, volta da inflação, deve-se à

Queremos aqui agradecer a disposição dos política econômica que vem transferindo aos bancos,
membros destas Comissões que se comprometeram mediante juros extorsivos, parcela considerável da
a procurar a direção destes bancos na busca de renda e poupança da população.
uma negociação séria que garanta as condições de A outra grande razão para o retorno da inflação
trabalho e direitos dos funcionários e apelar aos é a alta promovida nos preços dos combustíveis e de
demais Parlamentares desta Casa, aos partidos e serviços públicos que foram privatizados. É certo que
seus líderes, como representantes da sociedade, o preço do barril de petróleo alcança níveis recordes
para que possam se manifestar contra esta política no mercado internacional e, por isso, provoca reflexos
e somar forças na busca de uma solução nos custos internos dos seus derivados. Mas isso não
negociada. justifica, Sr. Presidente, a abrupta majoração que vem

Era o que tinha a dizer. ocorrendo com os combustíveis, sobretudo quanto ao
Obrigado. preço do álcool, cuja elevação faz aumentar
O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ. consideravelmente a margem de lucro do setor

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, alcooleiro, recebedor de tantos privilégios dos
Sras. e Srs. Deputados, está ressurgindo, no .Poderes Públicos.
cenário econômico brasileiro, uma séria ameaça O alerta está lançado, Sr. Presidente. A inflação,
que precisa ser contida e eliminada urgentemente, tantas vezes decantada como vencida, inerte,
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acabada, pelo Plano Real, está retornando com força extremamente competente em tudo aquilo que se
e, se não receber um golpe imediatamente, destruirá dedicou.
em pouco tempo o valor de nossa moeda e as Filho de Alexandre Buaiz e Maria Saliba Buaiz,
conquistas que ela proporcionou nos primeiros anos deixa mulher e filhos, entre eles o que traz seu nome e
de sua existência. dá continuidade ao trabalho do pai em uma de suas

O preço da cesta básica já subiu 3% nos últimos atividades no ramo de serviços de shopping cen-
trinta dias e certamente prosseguirá sua trajetória, se ters.
persistirem as elevações de custos dos transportes, Na juventude, quando estudante, Buaiz
de energia, telecomunicações e outros serviços destacou-se entre os colegas como um líder natural,
essenciais para o funcionamento do comércio, da não necessitando impor- se por métodos autoritários,
indústria e do setor de serviços. mas pela força dos argumentos e da razão. Formou-

O povo brasileiro não agüentaria uma nova se pela Universidade Federal do Espírito Santo, onde
decepção dessa ordem, porque vem fazendo um recebeu o título de Bacharel em Direito.
enorme sacrifício sob a esperança e a promessa do Após sua formação acadêmica, iniciou sua vida
Governo de que, mais na frente, teremos o profissional no ramo alimentício, indo trabalhar com
crescimento econômico, a geração de empregos e a torrefação de café e moagem de trigo, dando início ao
melhoria da qualidade de vida. que é hoje uma das maiores empresas do ramo, a

A estabilidade do real e da economia tornou-se Buaiz S.A.lndústria e Comércio, que opera o Moinho
guardiã das expectativas de nossa gente. Aos Vitória no Espírito Santo e o Moinho Três Rios no
ataques especulativos contra nossa moeda, Estado do Rio de Janeiro.
desferidos ao final de 1998 e início deste ano, o Seu espírito empreendedor lançou-o a novos
Governo respondeu com medidas práticas que desafios, entrando firmemente na área de
tranqüilizaram o povo, embora o câmbio ainda comunicações, trabalhando até o final de seus dias
apresente algumas incertezas. como Diretor-Presidente de rádios, como a Astral,

O mesmo empenho deve ser dedicado, no que opera em FM no Espírito Santo como
mínimo, à preservação da capacidade atual de franqueada da Transamérica, e a Rádio Vitória,
consumo da população, já bastante deteriorada, emissora em onda "médias. Dedicando-se ainda à
para desencadearmos, a seguir, o processo de televisão como Diretor-Presidente da Televisão
retomada do desenvolvimento tão desejado pelos Vitória, que é uma afiliada da Rede Record e opera
brasileiros. no Espírito Santo.

Este é o apelo que faço, Sr. Presidente, em Seu sucesso· como administrador competente
sintonia com o clamor da população, a cada dia mais levou-o a investir no ramo de shopping centers e de
angustiada diante das profundas dificuldades por que transportes de cargas, no qual a Buaiz Participações
vem passando para garantir o sustento e as mínimas e Investimentos S.A. detém o controle societário do
condições de sobrevivência, agora, até isso Shopping Vitória, da Star Construções e da Enseada
ameaçado com a tendência de retorno da escalada Empreendimentos, que incorpora empreendimentos
inflacionária, que tanto empobrece e atormenta a comerciais e residenciais em Vitória.
sociedade brasileira. Américo Buaiz dedicava-se ao trabalho como

Era o que tinha a dizer. uma profissão de fé, e encontrava sempre o tempo
O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pronuncia o· necessário para dedicar- se a obras que

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. beneficiassem o povo de seu Estado, onde como
Deputados, na noite de quinta-feira 14 de outubro, Diretor Regional do Sesi, do Senai e do Sesc
faleceu em São Paulo, no Hospital Sírio Libanês de procurou sempre as melhores e mais :racionais
Aneurisma Abdominal, um dos mais notáveis alternativas para a melhoria da qualidade profissional
empreendedores do Estado do Espírito Santo. e de vida dos trabalhadores. Sua preocupaÇão com a
Refiro- me ao empresário Américo Buaiz, que melhoria da qualidade de nossos profissionais foi
deixa um legado de competência e dedicação em uma constante em sua vida, onde nãd. poupou
vários setores da economia capixaba. esforços em dar oportunidades a todos aq~eles que

Américo Buaiz viveu 76 anos, deixando- nos se esforçavam em aprender e aperfeiçoar novas
um exomplo de plenitude de vida em que buscar técnicas de trabalho, promovendo sempre por mérito
adjetivos para qualificá-lo é tarefa difícil, pois foi os profissionais mais dedicados.
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Foi Presidente da Federação da Indústria do
Estado do Espírito Santo, da Federação do Comércio,
do Sindicato dos Representantes Comerciais de
Vitória, do Sindicato das Indústrias Moageiras do
Rio de Janeiro e do Espírito Santo, do Lions
Clube, do Sindicato da Indústria Mecânica do
Espírito Santo e membro do Conselho de
Representantes da Confederação Nacional da
Indústria - CNI.

Américo Buaiz foi homenageado em vida com a
Ordem do Congresso Nacional e recebeu da
Federação das Indústrias do Espírito Santo o Mérito
Industrial.

Requerendo a inserção do seu cirriculum
vitae nos Anais da Casa, gostaria, Sr. Presidente,
de homenagear este brasileiro ilustre, que tanto
fez pelo meu Estado e pelo Brasil, e deixar
registrado meus sentimentos à sua esposa, Sra.
Neiva Buaiz, aos seus seis filhos e dez netos pela
irreparável perda do querido esposo, pai e avô
Américo Buaiz.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

CURRICULUM VITAE

Dados Pessoais
Nome: Americo Buaiz
Nacionalidade: Brasileira
Filiação: Alexandre Buaiz e Maria Saliba Buaiz
Estado Civil: Casado
CPF nº 014.622.107-91
Identidade: 36.193 SSP - ES

Formação Profissional
Bacharel em Direito, formado pela Universidade

Federal do Estado do Espírito Santo - UFES

Atividades Empresariais em Exercício
1 - Ramo alimentício (Trigo e Café)

Diretor Presidente de Buaiz S.A. Indústria e
Comércio, que opera o Moinho Vitória no Espírito
Santo e Moinho Três Rios no estado do Rio de Ja
neiro.

2) Ramo de Comunicações (Televisão e Rádios)
Diretora Presidente da Televisão Vitória Ltda,

emissora afiliada da Rede Record, que opera no
Espírito Santo.

Diretor Presidente da Rádio Astral Ltda.
emissora FM que opera no Estado do Espírito Santo.
Como franqueada da Transamérica (SP).

Diretor Presidente da Rádio Vitória Ltda.
Emissora AM que opera em Vitória (ES)

3) Ramo de Serviços shopings Central e
Transportes de Cargas.

Diretor Presidente de Buaiz Participações e
Investimentos S.A, que detém o controle societário da
empresa titular da maior das cotas do condomínio dos
proprietários do Shopping Vitória.

4) Ramo Imobiliário (Construções e Incorporações)
Diretor Presidente da Enseada Enpreendimentos

Ltda, empresa incorporadora de empreendimentos
comerciais e residenciais em Vitória (ES)

Diretor Presidente da Star Construções S.A
empresa construtora que opera em Vitória (ES).

5) Ramo de Participações Societárias (Hold
ings)

Principal acionista e Diretor Presidente de A.
Buaiz Participações e Investimentos S.A., empresa
controladora das empresas que integram o Grupo
Buaiz.

Atividades Exercidas
Diretor Regional do Serviço Social da Indústria

no Espírito Santo.

Diretor. Regional do Serviçó Nacional de
Aprendizagem Industrial do Espírito Santo.

Diretor Regional do Serviço Social do Comércio
no Espírito Santo.

Presidente da Federação da Indústria do Estado
do Espírito Santo - FINDES

Presidente da Federação do Comércio do
Estado do Espírito Santo.

Presidente do Sindicato dos Representates
Comerciais de Vitória.

Presidente do Sindicato das Indústrias
Moageiras dos Estados do Rio de Janeiro e Espírito
Santo

Presidente do Lions Clube do Espírito Santo

Presidente do Sindicato da Indústria Mecânica
do Estado do Espírito Santo.

Membro do Conselho de Representantes da
Confederação Nacional da Indústria - CNI

Condecoraçõs Recebidas
Ordem do Congresso Nacional
Mérito Industrial da Federação das Indústrias do

Espírito Santo:
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o SR. SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, desde que tomamos
conhecimento da nossa própria existência, de duas
certezas tomamos,' de pronto, consciência: a da
infalibilidade da morte, mas da imprevisibilidade de
sua ocorrência. Por esta razão, a morte, como
acontecimento certo, não entra no plano das
preocupações do ser humano equilibrado, porque
viver é o seu objetivo, mas, por esta última razão
mesma, conforme as circunstâncias em que ela
ocorre e os apreços dedicados à figura humana que
tenha rompido os laços materiais com os demais
mortais, ela apanha estes em estado de choque ou
quase choque, imperando tantas vezes 'a quase
irracionalidade diante de tal realidade, sempre tão
dura de aceitar.

Esses pensamentos nos ocorreram ao
tomarmos conhecimento da morte inesperada de
uma figura de escol, empreendedor por natureza e
inexcedível nos cometimentos que lhe foram
colocados aos ombros, especialmente na sua
atuação à frente de entidades norteadoras da
atividade comercial. Queremos nos referir à figura de
Calim Eid, cuja quase febril atuação em termos de
liderança sempre retratou a imagem empreendedora
do seu São Paulo, a refletir o espírito empreendedor
de seus conterrâneos.

No mês passado, vítima de acidente
automobilístico, despediu-se de nós esse batalhador
do progresso, esse paulista incansável. Foram 76
anos bem vividos numa seqüência ininterrupta de
atividades as mais diversas, muitas das quais o
víamos exercendo, com dedicação e eficiência
ímpares, quando vemos que assim proveu entre os
anos de 1968 a 1971, quando esteve à frente,
como seu Presidente, da Bolsa de Cereais de São
Paulo.

Acumulou Calim Eid, nesse período, as funções
de Secretário de Abastecimento do Município de
São Paulo, o cargo de Secretário dos Serviços .

,municipais e o de Presidente do Setor de
Abastecimento do município. Entre 1971 e 1975 foi
ele Diretor Comercial da FEPASA - Ferrovias
Paulista S.A. e também Presidente do Conselho'
Consultivo dessa empresa.

A grande experiência empresarial e o profundo
conhecimento da área comercial ensejaram a que O' .

nosso hoje pranteado Calim Eid organizasse e
dinamizasse as atividades comerciais da Fepasà, .
granjeando, com sua eficiente administração;' o
respeito e a estima dos que com ele trabalharam;
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•assim como o reconhecimento público pela elevada
competência com que se houve na direção comercial
daquela empresa

Entre 1976 e 1979, foi Calim Eid Diretor-Tesoureiro
da Associação Comercial de São Paulo,
Superintendente da Comissão de Abastecimento e do
Conselho de Sedes Distritais e membro da Comissão de
Assuntos Sociais e Trabalhistas e do Conselho da
Pequena e Média Empresa.

De 1979 a 1982, foi esse infatigável líder
empresarial Presidente da Associação Comercial de
São Paulo.

A permanente disposição para o trabalho,
tenha sido em relação ao setor privado ou nas
atividades relacionadas com o setor público, levou
Calim Eid a aceitar o convite do Governador Paulo
Maluf para ocupar a Chefia da Casa Civil do seu
Governo.

As atribulações propnas e as altas
responsabilidades inerentes a tão elevados encargos
não impediram que Calim Eid, com sua esposa, a
renomada. artista plástica Odette Haidar Eid, se
dedicassem também a atividades várias de cunho so
cial, reconhecidas, simbolicamente, pela inúmeras
medalhas e troféus com que foram agraciados pelos
relevantes serviços por ambos prestados à
comunidade.

Com os precedentes registros, Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, quero prestar minha
homenag~m póstuma a Calim Eid, exemplo de
cidadão e referência como homem de bem, e de
infatigável trabalhador, apresentando, de público, à
sua viúva, aos seus filhos e demais descentes e a
todos os seus familiares, enfim, as sinceras
expressões do meu mais profundo pesar.

O SR. LUIZ BIITENCOURT (PMDB/GO 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venho hoje a este microfone
para algllmas considerações sobre a violência e a
insegurança que grassam em quase todos os pontos
do nos~o País.

Basta que dediquemos apenas alguns instantes
de atenção aos noticiários da mídia, seja escrita ou
televisiva, para perceber a insanidade geral que
está tomando conta da nossa sociedade, em quase
todoSos Estados. Cada vez mais pessoas do nosso
meio social não se deixam intimidar por coisa
nenhuma. Nem por possíveis adversários dentro do
crime! nem mesmo pelos agentes do Estado,
representantes do sistema de segurança pública
institucional.
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Todos os dias, em qualquer lugar que se esteja,
mais e mais ocorrências de violência são noticiadas.
E a lista de crimes se amplia: são assaltos a bancos, a
caminhões, a aviões, e a postos de gasolina; são
estupros, brigas de gangues rivais, chacinas em
bares e nas ruas, agressões sem nenhum nexo e
mortes por migalhas.

Os fatos tornaram-se corriqueiros e estão aí
para mostrar o recuo que está nos levando de volta à
barbárie: um juiz mato-grossense que denunciou
membros da própria Justiça é assassinado e
carbonizado; um antigo comandante policial-militar
carioca é morto dentro de uma agência bancária;
uma juíza alagoana vem a Brasília pedir proteção,
diante de ameaças sofridas na tentativa de
desbaratar uma rede de prostituição infantil em seu
Estado.

Pelas próprias palavras de um ex-Ministro da
Justiça, ditas recentemente perante a CPI da Câmara
que investiga o narcotráfico, "o Brasil é hoje um
campeão mundial de homicídios". Também em
relatório emitido há pouco tempo, por Parlamentares
da Câmara, o nosso País é 'um dos mais violentos do
mundo, com uma taxa de 25 homicídios por grupo de
100 mil pessoas..Só como exemplo comparativo, nos
Estados Unidos, país de Primeiro Mundo, a taxa é de
nove por 100 mil, sendo considerada extremamente
exagerada.

O que se vê, Sr. Presidente, é que realmente
matar está se tornando coisa inconseqüentemente
banal, não só nos grandes centros, mas, também, em
qualquer outro local do País. O fato é que, diante de
tudo o que a imprensa nos transmite e de tudo o que
as próprias pessoas sofrem ou constatam·nás ruas,
ninguém mais se sente seguro.

Mas, Sras. e Srs. Deputados, o que podemos
verificar desse escabroso estado de coisas? Qual é a
gênese dessa anomalia?

Do nosso ponto de vista, consideramos, que a
violência possui múltiplas facetas, sendo algumas
das mais visíveis: o lucro fácil, obtido do tráfico de
drogas e do contrabando; a cultura da violência
exacerbada, difundida pelo cinema e a televisão; o
apelo constante pelo consumismo exagerado, sem os
meios materiais para sua consecução; a crise atual
no seio da família moderna; a impunidade frente aos
delitos praticados e, como fator social dos màis
importantes, o desemprego.

Todos nós sabemos, Sr. Presidente, que a
solução para uma questão com essa complexidade
não pode ser localizada e, muito menos, imediata. E:la

passa, sem dúvida, pela atuação imediata na
estrutura das Polícias, mas depende, profundamente,
de toda a estrutura governamental. Seja por meio de
legislação moderna e eficaz, seja com efetivas
políticas públicas de fundo social.

É inegável que cabe ao Estado tomar medidas
importantes e imediatas, que só ele pode desenvolver,
como a modernização e o reaparelhamento das nossas
Polícias. Devemos, porém, Sr. Presidente, assumir,
todos nós, nossa parcela nesse combate, dentro da
nossa área de atuação, principalmente de forma a
propiciar aos nossos filhos uma educação voltada
para a cultura da não-violência.

Passo a outro assunto, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados. Há pouco, em Goiânia, com a
presença do Vice-Presidente da República, Marco
Maciel, o Instituto Histórico Geográfico de Goiás
comemorou os seus 66 anos de existência, sempre
conservando a tradição de continuar sendo o
guardião da memória política, social, econômica e
cultural do meu Estado. Celebrando a data, com
pompa e circunstância, foi inaugurada a nova sede
da entidade, que, nas últimas décadas, até o seu
falecimento, se viu presidida pelo eminente jurista e
ex-Reitor da Universidade Federal de Goiás
Colemar Natal e Silva. Homens de elevada estirpe,
como Alfredo de Faria Castro, Luiz do Couro, o
dicionarista Francisco Ferreira dos Santos
Azevedo, o Senador Dario Cardoso e outros tantos
goianos de induvidoso amor pela terra natal,
pertenceram à instituição, que jamais se desviou do
objetivo de "promover o estudo e a divulgação da
História, da Geografia e das ciências e disciplinas
correlatas, especialmente das que relacionam com
o Estado de Goiás".

Essa singela, modesta, dinâmica e tradicional
oficina de cultura tem patronos da mais alta
qualificação, vultos da linhagem de Americano do
Brasil, Henrique Silva, Pereira de Alencastre, Cunha
Matos, Couto Magalhães, Capistrano de Abreu,
Cândido Rondon, Zoroastro Artiaga, Jarbas Jayme,
cônego José Trindade, Afonso Taunay e Saint Hilaire.
Sob a inspiração desses ilustres brasileiros, alguns
deles registrando em sua biografia uma luminosa
passagem pelo Congresso Nacional, de intensa
atividade parlamentar, enriquecem a nossa
historiografia. Vale acrescentar que os atuais
membros da instituição seguem o ritual clássico da
paéiente pesquis'a em velhos alfarrábios e também
inveritariand.o as nossas mais caríssimàs efemérides
e os ~ossos mais·pelos episódios cívicos.
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o saudoso Prof. Colemar Natal e Silva foi o
criador das principais instituições de minha terra natal
nas áreas jurídica, da pesquisa, da educação, da
História, sendo o guardador de arquivos e da
memória, da cultura ~ das agremiações dos artistas,
escritores, historiado'res e geógrafos, assim como de
todas as áreas culturais afins. Embora nascido na
cidade de São José do Tocantins, hoje Niquelândia,
pertenceu à família dos pioneiros de Goiânia e
deixou, ao falecer, um exemplo de amor à terra que
lhe serviu de berço perpetuado em inúmeras
iniciativas no campo do civismo e do ensino superior,
vivendo intensamente Goiás e se tornando "um
autêntico semeador de futuros".

Na presidência do sodalício, o Prof. José
Mendonça Teles dá continuidade ao trabalho
empreendido pelo seu antecessor e cuja ação
administrativa tem merecido o apoio de todos os seus
confrades. A ele se deve a inauguração da nova sede,
cuja edificação contou com a colaboração do poder
público, muito especialmente da competente
professora Terezinha Vieira, mediadora da obtenção
dos recursos financeiros destinados à obra física e
que fez um brilhante trabalho na Secretaria da
Educação nos Governos de lris Rezende e Maguito
Vilela, atuais Senadores da República. Faço questão
de registrar o evento nos Anais da Câmara Federal
porque, de fato, ele representa uma conquista muito
importante para os homens de cultura do meu
Estado, eis que, doravante, passam a contar com
um local de reuniões, no centro de Goiânia, inclu
sive um auditório com 135 cadeiras e sala para
sediar a Academia Feminina de Artes de Goiás.
Portanto, parabenizo o Instituto Histórico e
Geográfico do meu Estado, não só como Deputado
Federal, mas também na qualidade de sócio
honorário da prestigiosa instituição, um título que
muito me enobrece.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, acontece no período de 16 '
a 20 de novembro desse ano, no meu Estado, a
Semana da Consciência Negra, com uma série de
palestras no arquivo público estadual. A iniciativa é
elogiada, uma vez que a imensa população negra'
do Brasil encontra-se marginalizada, ou seja, à
margem do processo de democratização social do
País.

Simples perguntas atestam o abismo existente
entre a população negra e a população branca:
"Quantas crianças negras existem na mesma turma
do seu filho, na escola que ele freqüenta? Quantos

vizinhos negros você tem no edifício onde mora?
Quantas vezes na sua carreira você teve como chefe
um representante da raça negra?" Esse abismo entre
raças envergonha a todos e pede providências. A
relação das palestras e palestrantes dá a idéia de
grandiosidade do evento. Serão discutidos:
quilombismo e abolicionismo, o perfil do negro no
Nordeste, a repressão e resistência e até a estética
corporal e facial. Além, é claro, da influência africana
na língua portuguesa. Não há como negar que houve
uma evolução considerável do negro dentro da
sociedade brasileira, no entanto, muito deverá ser
feito.

Em recente matéria publicada no jornal Correio
Braziliense, intitulada "Salvador, a capital do
preconceito", é traçado um trágico quadro da maior
população negra do Brasil, que reside na Capital
baiana. Pesquisa realizada pelo Departamento
lntersindical de Estatística e Estudos Socioeconômico
(DIEESE) comprovou: 25,7% dos negros residentes em
Salvador estão desempregados (recorde nacional),
contra 17,7% de brancos. Outro dado verificado é que
a capacidade de inserção dos pretos e pardos no
mercado profissional soteropolitano vem diminuindo
nos últimos anos.

A pesquisa atesta ainda que a maioria
esmagadora dos pardos e pretos de Salvador ganha
salário mínimo. Ou vive no mercado informal, que faz
de Salvador recordista nacional no setor: 46% dos
negros da Capital baiana trabalham na
informalidade. Isso quer dizer que um exército de
dezenas de milhares de vendedores ambulantes
transforma as ruas de Salvador, a maior cidade
negra do mundo, depois de Lagos, na Nigéria, em
enorme e efervescente balaio de pequenos
mercadores.

Sr. Presidente, como podemos constatar, a vida
de um negro em nosso País é muito mais difícil do que
a vida de um branco. As dificuldades são enormes e
as barreiras, às vezes, intransponíveis. Gostaria de
louvar a iniciativa do arquivo público de Pernambuco
em discutir temas tão importantes não apenas para a
população negra, mas principalmente para todos os
que se preocupam com a justiça em nosso sofrido
País.

O SR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o País clama por uma nova política
tributária e fiscal para racionalizar as relações do
setor produtivo e do próprio contribuinte com o setor
público, e não uma política que onere ainda mais ess-



Novembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 18 54923

es segmentos e que equilibre apenas artificialmente o
orçamento público. Uma política sem bases realistl~s

e racionais por certo agravará ainda mais o chamado
Custo Brasil, reduzindo a competitividade do País,
inviabilizando as empresas e retardando a retomada
do crescimento da economia.

Os impostos temJ:lOrários ou casuísticos, como
é o caso da Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira (CPMF), criam facilidades
para a máquina fiscal apenas a curto prazo e têm um
efeito devastador sobre o sistema tributário e sobre a
própria sociedade, pois significam ativar uma
bomba-relógio para o futuro, na medida em que
limitam o desempenho do setor produtivo e a
competitividade da economia.

A CPMF é o caso típico do tributo ilusório, que
torna mais cômodo o dia-a-dia da máquina
arrecadadora e da burocracia fiscal, mas se
transforma num custo a mais para os segmentos que
têm função de produzir riquezas e pagar impostos.
Esse caminho fácil acaba alimentando 9 círculo
vicioso dos casuísmos e das soluções fáceis e
paliativas que, em lugar de solucionar os problemas
de receita, os agravam ainda mais.

É chegado o momento de discutirmos o
conceito de qualidade da tributação, exigindo que o
debate em torno de questão tão relevante não se
restrinja apenas aos técnicos da máquina fiscal, mas
inclua, também, especialistas em legislação tributária
e até representantes dos próprios contribuintes.
Mesmo estando hoje do lado do Governo, o Ministro
do Desenvolvimento, Alcides Tápias, poderia dar uma
contribuição positiva à discussão dessa matéria nesta
Casa.

Os responsáveis por "soluções fáceis" talvez
não perceberam ainda os efeitos danosos da
CPMF no mercado acionário brasileiro. Enquanto a
sociedade se habitua a aceitar imposições dessa
natureza, os investidores externos avaliam antes
quanto custa e o que podem ganhar aplicando
seus recursos na nossa economia. Por isso, é
improvável que consigamos trazer de volta a
liquidez do mercado acionário, que busca em
praças como Nova Iorque o refúgio necessário a
uma melhor rentabilidade, menor incerteza e
maior segurança.

É evidente que a economia brasileira acaba
perdendo com a não-consolidação de um mercado
ativo no País, capaz de assegurar oportunidade
adequada à aplicação de poupanças privadas e de

permitir que as empresas possam se capitalizar por
meio de novos acionistas.

A Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) é outro exemplo de
tributo que rema contra a competitividade da
economia. Em vez de ser extinto no bojo da reforma
tributária, ganhou fôlego e se transforma num dos
principais instrumentos para o equilíbrio fiscal. Só que
soluções casuísticas nos levam ao círculo vicioso dos
pacotes econômicos que mudam repentinamente as
regras do jogo econômico, trazem intranqüilidade e
incerteza ao mercado e afugentam os investidores
externos.

Não podemos, portanto, concordar com
soluções paliativas no campo tributário, que criam
ilusões salvadoras de curto prazo, mas que
empurram a crise fiscal para o futuro, o que resultará
em novos pacotes. O País não pode continuar
pagando o alto preço dessas improvisações e
comprometendo o seu futuro por falta de soluções
racionais e duradouras.

Por isso, entendo que devamos caminhar no
sentido de viabilizar uma política tributária que atenda
ao mesmo tempo ao interesse público e do setor
produtivo e que seja instrumento de estímulo à
eficiência e competitividade da economia. É preciso
encontrar uma solução mais realista e menos
desastrosa para a economia, mesmo que tenhamos
que recorrer à exaustiva rediscussão dessas
prioridades com o Fundo Monetário Internacional
(FMI), para evitar que essas distorções contaminem
os debates em torno da reforma tributária ora em
discussão nesta Casa e possamos chegar a um
denominador comum que priorize o interesse
nacional.

Muito obrigado.
O SR. NILTON CAPIXABA (PTB - RO.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, nunca é demais destacar a
situação de tremenda injustiça social que é a
distribuição de terras no Brasil. Não pode ser
esquecido que na área geográfica do Brasil 
8.547.503 quilômetros quadrados, ou seja, 854,7
milhões de hectares - 5.801.809 estabelecimentos
concentram uma 'área de 374,9 milhões de
hectares, o que expressa 43,8% do território
nacional.

É o quarto maior país do mundo em terras
contínuas, atrás apenas da Rússia, da China e do
Canadá. Desses 8,5 milhões de quilômetros
quadrados, a Amazônia ocupa cerca de 5 milhões, ou
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seja 59% do território brasileiro, o equivalente a
quase dez vezes o tamanho da França. A floresta
amazônica, propriamente dita, recobre 3,5 milhões de
quilômetros quadrados, mais de 40% da área total do
Brasil.

O número de estabelecimentos familiares, a
pequena propriedade, é de 4.339.053, ou seja, 75%
do total de estabelecimentos, com uma área de 83,0
milhões de hectares, ou seja, apenas 10% das terras
brasileiras. Enquanto isso, uma minoria de 50 mil
proprietários é possuidora de 164 milhões de hect
ares, ou seja, o correspondente a quase 50% da terra
agricultável brasileira.

A história da reforma agrária brasileira é uma
história de,oportunidades perdidas. Ainda colônia de
Portugal, o Brasil não teve no século XVII'
movimentos sociais que levassem à democratização
o acesso à propriedade da terra. No século XIX, as
forças que contribuíram para avanços sociais na
Europa não atravessaram o Oceano Atlântico para
assombrar o Brasil e reparar a tremenda injustiça da
concentração de terras.

Ao contrário dos Estados Unidos, que, no
período da ocupação dos territórios do nordeste e do
centro-oeste, resolveram o problema do acesso à
terra, a ocupação brasileira, continuou seguindo o
velho modelo latifundiário. As profundas mudanças
sociais causadas pelas revoluções sociais do século
XX, a russa e a chinesa, embora tenham chamado a
atenção de parcela da elite intelectual brasileira, não
passaram de influências teóricas. Não passou o Brasil
por guerras que impulsionaram a reforma agrária,
como na Itália e no Japão. As forças revolucionárias
de bases fortemente camponesas, como as lideradas
por Zapata, no México, também não fincaram raízes
no Brasil.

A Revolução de 30, que derrubou a oligarquia
do café, deu um grande impulso ao processo de
industrialização, reconheceu direitos aos
trabalhadores urbanos, não interveio na ordem
agrária. No final dos anos 50 e 60, os debates
ampliaram-se com a participação popular. As
chamadas reformas de base eram consideradas
essenciais pelo Governo para o desenvolvimento
econômico e social do País. A reforma agrária foi, en
tre todas, a que mais polarizou as atenções. Em
março de 1963, foi aprovado o Estatuto do
Trabalhador Rural, regulando as relações de trabalho
no campo, que até então estivera à margem da
legislação trabalhista. Em 13 de março de 1964, o
Presidente da República, Jango Goulart, do Partido
Trabalhista Brasileiro '- PTB, assinou um decreto

prevendo a desapropriação, para fins de reforma
agrária, das terras localizadas numa faixa de dez
quilômetros ao longo das rodovias, ferrovias e açudes
construídos pela União. No dia 15 de março, em
mensagem ao Congresso Nacional, propôs uma
série de providências consideradas "indispensáveis
e inadiáveis para atender às velhas e justas
aspirações da população". Não deu tempo. No dia
31 de março de 1964, caiu o Presidente da
República e teve início o ciclo de governos militares
que duraria 21 anos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, logo
após assumiro poder, os militares incluíram a reforma
agrária entre as suas prioridades. Trabalharam
rápido, e, no dia 30 de novembro de 1964, o
Presidente da República, após aprovação pelo
Congresso Nacional, sancionou a Lei nº 4.504, que
tratava do Estatuto da Terra. Em vez, porém, de dividir
a propriedade, o capitalismo impulsionado pelo re
gime militar brasileiro, 1964-1985, promoveu a
modernização do latifúndio, por meio do crédito rural
fortemente subsidiado e abundante.

O dinheiro farto e barato propiciou a
incorporação das pequenas propriedades rurais
pelas médias e grandes propriedades: o cultivo da
soja exigia maiores propriedades e o crédito
f~cilitava a aquisição de terra. Assim, quanto mais
terra tivesse o proprietário, mais crédito recebia e
mais terra podia comprar. Enquanto isso, o pequeno
produtor não tinha acesso ao crédito e ficava
marginalizado do processo de desenvolvimento.
Desta forma, o Brasil chegou às portas do século
XXI sem ter resolvido um problema com raízes no
século XVI.

O balanço do que foi feito no período
1964-1984, e depois até 1994, no setor fundiário,
revela que entre os vários tipos de assentamento de
reforma agrária e colonização do Governo Federal
e de ações fundiárias estaduais, 1.625 projetos
disponibilizaram uma área de terras de 27,3
milhões de hectares e beneficiaram 350.809
famílias.

Já as ações do Governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, no período 1995 a
1998, alcançaram a meta de 284.956 famílias, com a
utilização de uma área de terras de 14,3 milhões de
hectares.

No Governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, foi tomado um conjunto de medidas para
eliminar vários dos fatores que impediam o acesso à
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terra e a utilização de recursosde financIamento pela b) - descentralização, entendida como a
agricultura familiar. É obrigação destacar: valorização do papel propositor e controlador dos

a) - a adoção de um plano econômico que agricultores familiares e de suas organizações e da
derrubou uma inflação crônicâ de até 80% ao mês, função executora do nível municipal;
para 10% aQ ano, em 1996, e para menos de 1% ao c) agilidade, traduzida na atuação
mês nos anos de 1997 e 1998. Isto assegurou a predominante de estruturas executivas para reduzir
estabilidade econômica; instâncias burocráticas ao longo do processo;

b) - a mudança radical do Imposto Territorial d) - parceria, vista como comprometimento de
Rural-ITR; o valor das alíquotas do ITR dos imóveis esforços e recursos no planejamento e na execução
grandes e improdutivos teve um aumento radical: de conjunta de ações entre o Poder Público Federal,
um limite máximo de 4,5% para uma propriedade Estadual e Municipal e o setor privado, com a
acima de 15 mil hectares, passou para 20%, sobre participação e compromisso dos agricultores
propriedades acima de 5 mil hectares - um aumento familiares e de suas organizações.
de mais de 500% em alguns casos; Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Pronaf,

c) - a Lei do Rito Sumário, que trata do processo criado pelo Decreto Presidencial n
Q

1.946, de
de desapropriação de imóvel rural, por interesse so- 1996, e alterado pelo Decreto n

Q
3.200, de 1999,

cial, para fins de reforma agrária; foi recentemente transferido ao Gabinete do
d) _ a desapropriação em larga escala de terras Ministro de Política Fundiária e da Agricultura Fa

miliar por meio da Medida Provisória nQ 1.911-9,
improdutivas, para fins de reforma agrária; de 29 de julho de 1999, e tem como objetivo

e) - o fim dos subsídios generalizados e do promover o desenvolvimento rural, fornecendo
crédito rural subsidiado; apoio aos agricultores familiares e às suas

f) - a inserção competitiva do Brasil no mercado organizações.
internacional; O Programa se utiliza de diversos mecanismos

g) - o Programa Nacional de Fortalecimento da para fomentar este segmento da agricultura, dentre
Agricultura Familiar - Pronaf. os quais cabe destacar o financiamento de in-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o fra-estrutura e serviços nos municípios, o
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura financiamento da produção da agricultura familiar
Familiar - Pronaf nasceu praticamente com o (crédito rural) e a profissionalização dos agricultores
Governo Fernando Henrique Cardoso. Em novembro familiares.
de 1995, fazia-se a apresentação das idéias iniciais. Até 1999, os créditos destinados ao Programa
Foi longa a caminhada até ser alcançada a versão encontravam-se distribuídos em duas unidades
definitiva, em setembro de 1996. O Pronaf é um orçamentárias: Ministério da Agricultura e Operações
programa típico de parceria celebrada entre os Oficiais de Crédito - Recursos sob a Supervisão do
Governos Federal, Estaduais e Municipais e a Ministério da Fazenda (OOC). No Projeto de Lei n

Q
20,

iniciativa privada, executado descentralizadamente de 1999-CN, que traz a proposta orçamentária para o
no município. Diz o documento básico: "Os ano 2000, a maior parte dos recursos antes alocados
agricultores familiares e suas organizações, ao Ministério da Agricultura e destinados ao Pronaf

passaram à supervisão do Gabinete do Ministro de
enquanto parceiros e beneficiários do Programa, dele Política Fundiária e da Agricultura Familiar, por força
participam na programação, na execução, no aporte da Medida Provisória 1.911-8/99.
de recursos financeiros, ou com a mobilização de
esforços traduzíveis em valores monetários, além de A unidade orçamentária Operações Oficiais de

Crédito - OOC, por sua vez, conta com recursos
acompanharem e avaliarem suas ações". reservados à equalização de taxas de juros em

Os princípios gerais que regem o Pronaf são os financiamento de custeio e investimento no âmbito do
seguintes: Pronaf,que tem como objetivo possibilitar a cobertura

a) - atendimento da demanda. Significa colocar do diferencial de taxas de juros entre estes
as prioridades e necessidades dos agricultores financiamentos e o custo de captação de diversas
familiares e de suas organizações como pontos fontes.
orientadores para partida e chegada das ações do No Anexo 1 se indica a distribuição das
Programa; despesas do Pronaf por Estado e por região. As
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despesas do período 1996 - 1998 referem-se aos
valores liquidados. Os valores de 1999 referem-se à
Lei Orçamentária incluindo os créditos autorizados
até 15 de outubro de 1999. Para o ano 2000 os dados
foram retirados do Projeto de Lei nº 20/99 - CN.

É importante assinalar que os gastos da Região
Nordeste são superiores aos das demais. O
Nordeste, ao longo dos anos, concentra 34% dos
recursos globalizados anualmente, ou seja, um terço
dos recursos do Pronaf são canalizados para o
Nordeste.

De forma a se apresentar uma visão global do
Programa, discute-se comparativamente as
aplicações entre as regiões, e dentro da Região
Norte se faz um exercício comparativo entre as
aplicações por Estado, ressaltando o Estado de
Rondônia.

Tendo o Pronaf se iniciado em setembro de
1996, foram feitas pequenas utilizações de recursos.
Apenas o Distrito Federal, na Região Centro-Oeste,
com uma liquidação de R$8.432.936,00, e o Estado
da Bahia,. da Região Nordeste, com R$150.000,00
figuram como utilizando os recursos.

No exercício de 1997, para um total liquidado de
R$108.468.028,00, a região que mais utilizou o
Pronaf foi o Nordeste, com R$37.255.094,00, o que
correspondeu a 34,3% do total. Em segundo lugar,
quase que empatados, figuram as Regiões Sudeste,
com R$21.844.818,00, e Sul, com R$20.692.259,00,
com respectivamente 20,1% e 19,0%.

Ainda na análise do exercício de 1997, figuram a
Região Centro-Oeste, com R$17.684.693,00,
16,3% do total anual do Pronaf, e a Região Norte, com
apenas R$1 0.991.164,00, o que equivaleu a 10,1%.

No exercício de 1998, os recursos disponibilizados
para o Pronaf alcançaram R$168.597.654,00. A
região que mais utilizou recursos foi novamente a .
Região Nordeste, com R$60.809.869,00, o que
correspondeu a 36,0% do total. A Região
Sudeste, com R$36.537.789,00, e a Região Sul,
com R$26.839.223,00, ficaram com os percentuais
de 21,6% e 15,9%, respectivamente. A Região
Centro-Oeste absorveu R$23.685.083,00, 14,0%, e a
Região Norte, com um total de R$20.725.690,00,
efetivou uma aplicação de 12,3%.

No exercício de 1999, o Pronaf teve autorizado
um total de R$216.991.000,00. A Região Nordeste foi
mais uma vez a que recebeu maior total, com
R$76.496.500,00, o que equivaleu a 36,0%. A região
Sudeste recebeu a autorização de R$43.648.500,00,
com um percentual de 20,1%, e a Região

Centro-Oeste, com R$37.471.250,00 e um percentual
de 17,3%, ultrapassou a Região Sul, que aplicou
apenas R$32.977.250,OO, o que expressou 15,2%. A
Região Norte ficou com um total de R$26.497.500,00, o
que efetiva um percentual de 12,2%.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a
cansativa análise feita região por região pode ser
sumarizada, adiantando que a Região Nordeste, nos
anos 1997, 1998 e 1999, foi dotada com 34% dos
recursos anuais do Programa. As Regiões Sudeste e
Sul somaram um recebimento quase que equivalente
aos recursos dotados para a Região Nordeste, 35%. A
Região Centro-Oeste, oscilando entre 14,0% e 16,0%,
e a Região Norte com valores entre 10,0% e 12,0%.

Os recursos para o ano 2000 estão
configurados no PL 20/99-CN e voltam a confirmar
a tendência dos anos anteriores. A Região
Nordeste ficará com R$68.707.000,00, ou seja,
37,2% do total; a Região Sudeste, com
R$37.331.000,00, correspondendo a 20,2%, e a
Região Sul com R$27.876.000,00, 15,1%.A Região
Centro-Oeste com R$28.876.000,00, 15,6%, e a
Região Norte com R$21.645.000,00 e um
percentual de 11,7%.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, feita a
análise nacional da distribuição dos recursos do
Pronaf, deixo para um próximo discurso a análise da
distribuição dos recursos dentro da Região Norte. Na
oportunidade, far-se-á a análise da distribuição
Estado por Estado da Região Norte. De antemão,
adianto que o Estado do Pará, nos anos 1997, 1998 e
1999, recebeu recursos que corresponderam a
31,0% e 33,0%, seguido de perto pelo Estado de
Rondônia, com uns 20,0%.

Assim, Sr. Presidente, o nosso Estado de
Rondônia não tem muito que se queixar, em termos
de quantidade dos recursos de capital que lhe estão
sendo atribuídos pelo Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF.
Com a passagem do Pronaf para o Gabinete do
Ministro de Política Fundiária e da Agricultura Fa
miliar, e em face da importância que sempre teve
Rondônia para a política de assentamentos
humanos na Amazônia, é de se esperar que o
Estado passe a viver um novo momento em termos
de garantir uma quantidade de recursos mais
condizentes com os seus problemas que resultam
das 100 mil famílias assentadas desde o inicio da
década de 70.

Muito Obrigado.

ANEXO A QUE SE REFERE O ORADOR.
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PROGRAMA NACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF
DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ESTADO E ~CRORREGIÃO - 1996/2000

Localização Liquidado Liquidado Liquidado Autorizado PL 20/99-CN Liquidado
96 97 98 99 99

dlblfi6tIU i&.íMI rilAm iifiBl1 3'" zltfiliii t_
DISTRITO FEDERAL 8.432.936 10.025.116 7.960.023 20.009.500 13.880.000 10.995.335
GOIÁs 2.029.838 7.063.380 6.705.000 6.683.000
MATO GROSSO DO SUL 2.366.935 4.479.754 4.796.250 3.749.000
MATO GROSSO 3.262.804 4.181.926 5.960.500 4.564.000

M&ii&fi I" ítlSI& 6\IIiíDiI
,_

6iIfdIJ JlIIl1I4
ALAGOAS 808.999 3.246.501 1.650.000 3.080.000
BAHIA 150.000 8.714.931 14.924.007 16.797.750 16.568.000 2.218.214
CEARÁ 4.855.568 7.515.166 10.180.000 9.781.000 130.122
MARANHÃO 3.022.656 4.435.416 6.500.000 5.217.000
PARAÍBA 2.398.460 6.028.632 7.495.250 6.837.000
PERNAMBUCO 5.969.404 8.613.889 12.113.750 9.781.000 201.327
PIAUÍ 3.706.186 4.982.951 6.166.000 5.217.000
RIO GRANDE DO NORTE 5.932.945 7.451.604 9.398.750 7.336.000
SERGIPE 1.845.945 3.611.703 6.195.000 4.890.000.. _fi• ... .- ~ ~

ACRE 1.350.278 2.231.571 2.466.000 1.732.000
AMAZONAS 1.225.962 2.475.278 2.990.000 2.887.000
AMAPÁ 591.319 983.446 1.941.500 1.540.000
PARÁ 2.592.868 6.910.336 8.300.000 6.847.000 135.333
RONDÔNIA 2.979.989 3.793.867 5.250.000 4.401.000 150.000
RORAIMA 657.857 1.038.271 1.400.000 1.304.000 126.000
TOCANTINS 1.592.891 3.292.921 4.150.000 2.934.000 545.528... jIiDJi' !Pé' - 3~ --. .8
ESPÍRITO SANTO 4.347.384 8.616.733 10.050.000 7.336.000
MINAS GERAIS 8.408.542 15.187.532 17.167.250 15.812.000
RIO DE JANEIRO 4.619.365 5.404.880 7.335.250 6.358.000 500.000
SÃO PAULO 4.469.527 7.328.644 9.096.000 7.825.000

:E .. .- - .- tIIft!
PARANÁ 7.312.708 7.777.487 10.377.250 9.292.000 1.321.741
RIO GRANDE DO SUL 7.054.614 9.826.107 11.250.000 9.292.000 170.642
SANTA CATARINA 6.324.937 9.235.629 11.250.000 9.292.000 397.597.... 6dii&ii

:e!!!!! am:S ttlfE iiR- -- • 1-=••••••••
Fonte: SIAFIISTN; PL 20/99-CN. Elaboração CONOf/CD
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o SR. EDINHO ARAÚJO (PPS - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srfts e Srs.
Deputados, ontem, o Plenário da Câmara aprovou,
por 261 votos contra 110, e treze abstenções, o
Projeto de Lei 934/99, do Senado, que concede
anistia às multas aplicadas pela Justiça Federal a
partidos políticos, candidatos e emissoras de rádio e
televisão.

Ora, Sr. Presidente, não é admissível que esta
Casa, que elabora leis, revogue uma em benefício
próprio. Nesse sentido, o PPS votou contra este
projeto que beneficia os candidatos eleitos que
tenham cometido abusos nas eleições do ano passa
do.

A proposta foi modificada, ampliando-se o
benefício, antes restrito à eleição de 1998,
estendendo-o também aos que foram multados nas
eleições para Prefeitos e Vereadores em 1996.
Quando foi aprovado pelo Senado, a proposta
anistiava apenas os eleitores que deixavam de votar e
os candidatos que não conseguiram se eleger.

Não podemos legislar em causa própria. Por
isso, nós do PPS encaminhamos o voto contra este
projeto que vai beneficiar candidatos infratores que
tenham cometido abusos nas eleições passadas.

Muito obrigado.

O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srfts e Srs.
Deputados, o Rio Grande do Sul é o segundo Estado
na produção de grãos do País. Apesar disso, o
Governo Federal tem reduzido ano após ano os
recursos destinados ao plantio.

Segundo os agricultores gaúchos, é inadmissível
o abandono histórico que sofre a agricultura"dó
Estado.

Da safra 1995/96 para a safra 1998/99, a
parcela concedida pelo Sistema Nacional de Crédito
Rural ao Rio Grande do Sul reduziu-se de 12% para
9%. Este ano, se não houver suplementação, baixará
para 6%.

A expectativa gerada pelo anúncio do Ministro
da Agricultura sobre a destinação de 11 bilhões de
reais ao setor fez com que muitos agricultores
assumissem dívidas sob a forma de cheques
pré-datados.

Segundo nos informou o Secretário da
Agricultura, como os recursos estão demorando a
serem liberados, os cheques dos pecuaristas estão
sendo cobrados. Além disso, os preços dos insumos
sobem vertiginosamente e, da última safra para cá,
aumentaram a ordem de 40%.

Queremos alertar a esta Casa Legislativa que:
Em pleno plantio da safra de verão, é

emergencial sensibilizarmos o Governo Federal
sobre a difícil situação em que se encontra o nosso
agricultor.

Como este é um tema de total interesse do Rio
Grande do Sul, decidimos nos unir às demais
entidades representativas do setor primário na busca
de recursos.

Sabe-se que todas estas entidades farão um
movimento aqui na Capital na próxima semana. A
meta é garantir a disponibilização de mais 358
milhões de reais para o custeio da safra 1999/2000.
Deste valor, cerca de 200 milhões seriam para o
custeio tradicional, 150 milhões para o Pronaf e 8
milhões de reais para as famílias assentadas, além de
65 milhões para a comercialização do trigo.

O primeiro sucesso deste pedido foi a
peregrinação que as entidades fizeram aqui em
Brasília, acompanhadas pelos Parlamentares da
bancada gaúcha, mas, até o momento, não houve re
torno.

As principais lideranças, juntamente com o
Secretário da Agricultura, vão reivindicar também a
disponibilização de 12 milhões de reais ao Estado do
Rio Grande do Sul, através do Banco do Terra, para
que os agricultores interessados possam comprar
áreas de até um módulo fiscal, que varia de 16 a 35
hectares, em média de acordo com a região. A
garantia será a própria terra, e o prazo de pagamento
é de vinte anos.

Neste momento;qu8remos nos unir novamente
àsreivindiêações dos agricultores, na condição de
Deputado Federal e de coordenador da bancada
gaúcha no Congresso Nacional.

Muito obrigado.

O SR. ARTHUR VIRG(LIO (PSDB - AM.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrBs
e Srs. Deputàdos, temos presenciado o
recrudescimento de um debate tão absurdo quanto
estéril: deveria ser priorizado o desenvolvimento ou a
estabilidade? Na esteira desta celeuma, chegou-se,
mesmo, a definir dois grupos de contendores. De
um lado, os chamados "desenvolvimentistas",
presumivelmente voltados para o deslanche de um
processo de crescimento econômico e social. De
outro, aqueles conhecidos por "monetaristas", aos
quais se atribui a opção preferencial pelo controle da
inflação.

O fato de que uma caricatura tão burlesca possa
ter sido levada a sério diz bem do momento de
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perplexidade que atravessamos. Com efeito, Sr. economia está sendo lenta, lentos serão os efeitos
Presidente, custa crer que se dê crédito a um modelo positivo sobre a opinião pública.
tão simplório para buscar explicações sobre uma Se a estabilidade e o desenvolvimento devem
realidade tão complexa. Em particular, é inimaginável andar de mãos dadas, o que falta para que,
que a sociedade brasileira, lúcida e madura como ela sup~radas as dificuldades do início do ano,
é, acredite que se está diante de um dilema, mesmo, possamos, enfim, retomar o crescimento? A resposta
entre a estabilidade e o desenvolvimento. é simples: nós, que já recomeçamos timidamente, a

Talvez parte da confusão se deva às crescer, precisamos romper as amarras que ainda
dificuldades com que subitamente passamos a nos nos impedem de colher os frutos de um ciclo de
defrontar após a traumática flutuação de nossa crescimento efetivamente próspero, porque não
moeda no início do ano. Afinal, srªs e Srs. Deputados, inflacionário.
a mudança do regime cambial sujeitou-nos a Tais amarras são bem conhecidas, Sras. e Srs.
choque inesperado, sob a forma de acentuada Deputados. Consistem elas em várias distorções que,
desvalorização do real, perspectiva de volta da acumuladas ao longo do tempo, produziram uma
inflação, elevação dos juros e pânico nos mercados série de impedimentos para o equilíbrio fiscal de
financeiros. Seguiram-se, então, conseqüências longo prazo. É o caso, por exemplo, da previdência
amargas, sob a forma de aumento do desemprego e pública, intrinsecamente regressiva, baseada em
de retração da atividade econômica. Não custou critérios de concessão de benefícios incompatíveis
muito para que a impaciência e a revolta tomassem com qualquer perspectiva de sustentação do sistema.
conta dos trabalhadores e dos empresários, ansiosos É o caso, também, da inexistência de uma legislação
pela superação definitiva de nossos graves que coíba a irresponsabilidade na gestão dos
problemas sociais. recursos públicos nas três esferas de governo. É o

Nestas condições, Sr. Presidente, Sras e Srs. caso, ainda, de um sistema tributário arcaico,
Parlamentares, a firmeza do Governo em não ceder à complexo e injusto, conducente à sonegação,
tentação da popularidade fácil e enganosa foi mal verdadeira colcha de retalhos que apena
recebida. Por certo que a flutuação do real introduzira desproporcionalmente nossas empresas e as coloca
muitos problemas, o principal deles sendo o risco da em desvantagem frente a seus concorrentes
retomada do processo inflacionário. Naqueles estrangeiros.
momentos mais angustiantes, porém, as autoridades Temos consciência de que a retomada do
cumpriram seu papel e não hesitaram em adotar crescimento com estabilidade não depende de
medidas duras, mas absolutamente necessárias, gestos mágicos ou de mera declaração de vontade
para evitar o mal maior. A tenacidade na defesa da política. Ao contrário, ela será fruto de longo e árduo
moeda, então, levou à falsa impressão de que se processo de identificação de nossas reais
privilegiava a estabilidade em contraposição ao dificuldades e da mobilização da sociedade em busca
desenvolvimento. das necessárias soluções. Sabemos, igualmente, que

Não há sentido, de fato, em se buscar a esse caminho é penoso, pois ele repele o escapismo,
estabilidade como valor em si mesmo - e o Governo as soluções enganosamente fáceis e o populismo
tem plena consciência deste ponto. A própria reação inconseqüente.
da sociedade ao~ recentes acontecimentos mostra São obstáculos formidáveis, Sr. Presidente, que
que os brasileiros anseiam por resultados palpáveis não devem, porém, impressionar um Governo
na seara econômica, com elevação de renda real e verdadeiramente interessado no bem-estar
diminuição das desigualdades. É absurdo supor, pois, duradouro do povo brasileiro. Há cinco anos, críticos
que o Governo brasileiro fosse tão ingênuo, ou tão desatentos e simplórios apressaram-se em classificar
insensível, a ponto de não identificar nesses o Plano Real como mero estelionato eleitoral, como
propósitos o objetivo último e essencial de sua ação. mais um elemento no rol infindável de programas de

Ocorre, ao contrário, Sr. Presidente, que estabilização condenados liminarmente ao. fracasso.
Fernando Henrique é completamente responsável Para surpresa de muitos, contudo, a inflação foi
para saber que não cabem milagres no trato dessas domada - não simplesmente disfarçada, reprimida
questões e suficientemente corajoso para se recusar por algum tempo, mas verdadeiramente controlada.
a enganar a população a esse respeito. Os baixos ConseguilT)os, depois de mais de três décadas de
índices de. popularidade do. Presidente .refietem, superinflação, voltar a conviver com uma moeda
apenas, o1ato de que, se que a recuperação danossa estável e dotada de valor inegável, inquestionável.
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Da mesma forma, encararam-se as turbulências
do começo deste ano como prenúncio de caos
econômico. Instituições financeiras, economistas e
pensadores diversos e~meraram-se em prever
números assombrosamente lúgubres para o Brasil.
Recessão profunda; volta da inflação, índices de
desemprego astronômicos... E nada disso aconteceu,
ao contrário do que se viu em outros países que,
recentemente, vivenciaram crises cambiais
semelhantes. Sabe-se, hoje, que o PIB deverá até
crescer alguma coisa positivamente, que os índices
inflacionários não deverão superar um dígito, que os
juros básicos deverão cair ainda mais, que os
investimentos estrangeiros diretos deverão superar a
marca dos US$23 bilhões, valendo lembrar, ainda,
que, em apenas dois meses - maio e junho últimos 
geraram-se 335 mil empregos, em termos líquidos.

À medida que os sinais desta recuperação se
concretizarem, voltarão a confiança da população e a
popularidade de Fernando Henrique. Teremos
aprendido, então que a nova fase de crescimento virá
a partir da estabilidade, e jamais a despeito dela.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JAQUES WAGNER (PT - BA. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, depois de perder quatro votações neste
Plenário, não conseguindo estabelecer cobrança de
contribuição previdenciária aos aposentados e
pensionistas, o Governo de FHC, o Ministro Waldeck
Ornélas e os Ministros da equipe econômica não
aceitaram nem mesmo a decisão unânime da
instância maior do Judiciário.

É mesmo muito forte o poder do FMI e dos
especuladores internacionais sobre as decisões dos
governantes deste nosso País grandioso, cujo
crescimento está tolhido pelos juros escorchantes
que empobrecem o povo brasileiro.

Waldeck Ornélas tratou de pegar dois
assessores, o texto das proposições que estão
tramitando no Congresso e foi a Washington e Nova
York "se explicar", no que foi atropelado por
declarações do Ministro Carlos Veloso, Presidente do
STF, coerentes não só com aquela decisão histórica
de agosto último, mas com o princípio de direito
adquirido e de garantia dos direitos individuais e
coletivos da nossa Constituição de 5 de Outubro de
1988.

Com o compromisso de estabelecer a
contribuição previdenciária, de colocar redutor no
valor dos benefícios através daquele' ''fator
previdenciário, ou seja, o 'fator da conta maluca",

Ornélas voltou da viagem com força total em cima do
Legislativo.

O redutor já está praticamente aprovado,
passou na Câmara com larga margem, passou nas
Comissões de Assuntos Sociais e de Constituição e
Justiça do Senado e vai hoje ao Plenário daquela
Casa.

Agora, entram em franca discussão profundas
modificações na previdência social dos trabalhadores
rurais, representada pelo Projeto nQ 1.733/99,
também em regime de urgência constitucional, ao
qual foram apensados diversos projetos que já
tramitavam na Câmara, e que esperamos sejam
todos muito bem analisados, para que possa haver,
ao menos uma vez, justiça social e o pessoal do cam
po tenha maiores garantias de obter os benefícios
previdenciários.

Ontem, tivemos uma tênue esperança de que
alguma coisa ainda pode ser modificada no
Congresso, diante de pronunciamento do nobre
colega Ubiratan Aguiar, Primeiro-Secretário da Mesa,
Parlamentar conceituado no seu partido, que mostrou
grande preocupação com o direito adquirido, o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada, citando a cláusula
pétrea que estabelece que "não será objeto de
deliberação a proposta de emenda tendente a abolir
os direitos e garantias individuais".

O Deputado Ubiratan Aguiar fez muitas e
admiráveis citações para defender o aposentado e
pensionista do serviço público contra a Proposta
de Emenda à Constituição 136/99, e ficamos
imaginando que bom será se todos os direitos já
eliminados ou na iminência de o serem consigam
defensores dessa qualidade e com um conteúdo tão
rico em sua mensagem como esta que tivemos a
ventura de conhecer ontem.

Eis algumas das citações:
"...a instituição de contribuição previdenciária

aos aposentados via Proposta de Emenda
Constitucional abre as portas para que amanhã
ocorra a violação de outros princípios fundamentais
do direito, alcançando a propriedade, os contratos,
tudo enfim que esteja sob o albergue das cláusulas
pétreas". (...) "A proposta do Governo é uma violência
política, jurídica e social, contrária ao programa do
meu partido, e por isso serei o primeiro a emendá-Ia.
Relegado ou sofismado hoje o direito adquirido, o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada, o que não se
sofismará amanhã a título de conseguir um melhor
ajuste das contas públicas?" Palavras deUbirl:1,tan
Aguiar em seu pronunciamento.
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"...a idéia de uma constituição é a idéia da supostamente impediria a criação de novos
estabilidade nas relações SOCiaIS. Se não municípios.
preservarmos o direito adquirido, o ato jurídico Hoje, tramitam no Tribunal Superior Eleitoral -
perfeito e a coisa julgada, vamos alcançar TSE os processos de emancipação dos Distritos de
exatamente o efeito inverso, portanto o efeito Extrema e Nova Califórnia, sem qualquer resultado
perverso: vamos desestabilizar as relações sociais". até o momento.
(Dane, suplemento C. 27.1.88, pags. 949/964.) Os habitantes dos dois distritos, inconformados
Palavras de Michel Temer. com a lentidão com que tramitam os processos no

Plagiamos seu discurso, finalizando também o TSE, continuam a cobrar da Justiça Eleitoral uma
nosso com a famosa citação, tão adequada para a decisão favorável à realização do plebiscito.
situação que estamos vivenciando: Desde 1987, ocorreram várias manifestações

"Na primeira noite, eles se aproximam e roubam das populações da Ponta do Abunã em prol da
uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na emancipação dos dois distritos. Porém, esses
segunda noite, já não se escondem: pisam as flores, movimentos jamais conseguiram sensibilizar as
matam nosso cão, e não dizemos nada. Até que um autoridades diretamente envolvidas no assunto.
dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa,
rouba-nos a ILlz e, conhecendo o nosso medo, As populações de Extrema e Nova Califórnia
arranca-nos a voz da garganta e, como não dissemos vivem uma situação socioeconômica precária. Pagam
nada, já não podemos dizer nada". mensalmente os seus impostos, mas não vêem a

.contrapartida dos benefícios urbanos.
Lembrem-se, Sras. e Srs. Deputados, nós

somos responsáveis pela garantia dos direitos sociais Esses habitantes dependem do médico que
e ainda poderemos recuperar mesmo aqueles que está a 3S0 quilômetros de distância, em Porto Velho,
infelizmente foram eliminados. e que faz essa longaviagem para visitar um enfermiço.

O SR. AGNALDO MUNIZ (PDT-RO. Pronuncia Os cidadãos de Extrema e Nova Califórnia
o seguinte discurso.) .:.. Sr. 'Presidente, Sras. e Srs. convivem ainda com os freqüentes alagamentos das
Deputados, as populações de Extrema e Nova estradas vicinais e com os prejuízos causados pela
qalifórnia, distritos localizados à margem da BR-364 perda completa da produção que, devido às
e distantes cerca de,3S0 quilômetros de Porto Velho, dificuldades de escoamento, apodrece nas lavouras.
em Rondônia, reivindicam há anos a emancipação Nesses distritos não existe cartório de registro
política, por meio de consulta popular. civil e de notas, nem banco ou posto de serviços. Tudo

Nada mais justo, haja vista que o progresso é feito em Porto Velho, a 3S0 quilômetros de.distância.
socioeconômico daquela região tão carente de meu Esse é o triste contexto social de Extrema e Nova
Estado somente virá com a obtenção da autonomia Califórnia, que somente começará a ser alterado com
político-administrativa. a conquista da emancipação.

Extrema e Nova Califórnia situam-se na Passemos, agora, a um breve relato desta luta.
chamada região da Ponta do Abunã, que Em 1988, houve uma consulta plebiscitária em
compreende os Distritos de Vista Alegre do Abunã, Extrema que, por causa do litígio com o Acre, não se
Fortaleza do Abunã, Extrema e Nova Califórnia. concretizou. Em 1990, o Acre buscou realizar

O projeto de emancipação de Extrema e Nova novamente o plebiscito em Extrema e Nova
Califórnia, depois de aprovado pelos Parlamentares Califórnia, e o TSE suspendeu.
da Assembléia Legislativa do Estado, recebeu o aval No dia 21 de junho de 1996, o então Ministro da
.do TRE de Rondônia. Justiça, Nelson Jobim, visitou a região e prometeu re-

. O Tribunal aprovou a consulta popular no dia 22 solver a situação do litígio dentro de 90 a 120 dias.
de setembro deste ano, e a data do plebiscito em O processo já tramitava na esfera federal,

. Extrema e Nova Califórnia foi marcada para o dia 21 quando, no dia 12 de setembro de 1996, o Presidente
'. dest~ mês, domingo próximo. da República editou a Emenda Constitucional nº 15,
.:'.Entretanto, o Procurador Regiona~ Eleitoral que trata de exigências para a criação de novos

iF'r!petrouum .peçlido ·d~. liminar· contra a decisão municípios. A emenda acabou prejudicando' a
.tomada p~lo TRE· de Rondônia, inviabilizando' o emancipação dos dois distritos.
plebiscito. Ele alegou a· existência . de emenda É preciso ressaltar que estudos realizados
constitucional não regulamentada, fato que pelos órgãos competentes demonstraram que
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Extrema e Nova Califórnia são, hoje, distritos
auto-sustentáveis, plenamente aptos a serem
transformados em municípios.

Por fim, no dia 6 de outubro deste ano,
representantes das populações de Extrema e Nova
Califórnia encaminharam documentos ao TSE
requerendo uma splução para o assunto. Até o
presente instante não houve resposta do Tribunal.

Diante do histórico de lutas dessas populações
trabalhadoras, que constroem o Brasil na sua
fronteira mais a oeste, é que empenhamos aqui o
nosso mandato na defesa diuturna, junto à Justiça
Eleitoral e ao Congresso Nacional, em favor da
realização imediata do plebiscito para a libertação
socioeconômica e política dos Distritos de Extrema e
Nova Califórnia, em Rondônia.

Pleitearemos junto às autoridades competentes
para que os processos de emancipação tramitem
com maior rapidez, a fim de que, num futuro próximo,
os habitantes de Extrema e Nova Califórnia tenham
muito o que comemorar.

Era o que tínhamos a dizer. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

- Passa-se ao

v - GRANDE EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Félix
Mendonça.

O SR. FÉLIX MENDONÇA (PTB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, os gregos, no florescer da civilização
helênica, dedicavam as melhoresatenções---às - 
manifestações dos jovens. As nações civilizadas de
hoje nos oferecem as Olimpíadas, o espetáculo mais
luminoso dos dias atuais. É sobre o esporte que quero
fazer este pequeno pronunciamento.

O Brasil é sem dúvida o país do futebol. Somos
tetracampeões do mundo. Não somos, porém, o país
do atletismo, nem o país da natação, nem da
ginástica olímpica, em que pesem notáveis feitos
individuais de alguns atletas. Também não somos
campeões na educação de nossas crianças; nessa
disputa, nem nos classificamos para as finais. Na
saúde, os índices mostram que sequer passamos da
segunda divisão.

Como disse, Sr. Presidente, venho hoje a este
plenário para falar sobre esportes. E, ao falar sobre
esportes, estarei falando também sobre educação,
sobre saúde, sobre segurança pública e sobre
emprego.

O Brasil tem conseguido resultados
inexpressivos ao participar de jogos olímpicos. Tem
sido assim e assim será de novo em Sydney, na
Austrália, no ano que se aproxima. Os meios de
comunicação farão todo o esforço para exaltar a
nacionalidade, valorizando as poucas medalhas que
conseguiremos obter. Se tivermos sorte, algum novo
destaque individual surgirá para honrar a nossa
bandeira, como fizeram no passado Adhemar
Ferreira da Silva, João do Pulo, Joaquim Cruz e
outros.

Mas, ao final, nossa colocação no quadro geral
de premiação estará muito abaixo do que é o Brasil,
em termos de contingente populacional e em termos
do tamanho da nossa economia. Estaremos
disputando posições com países bem menores e
mais pobres e procurando entender e aceitar o
porquê de estarmos figurando abaixo da Romênia ou
do Quênia.

Igual frustração sentimos quando vemos,
comparada à de outros paíSes, nossa situação em
saúde e em educação. Nossos índices de
desenvolvimento humano nos humilham: na
competição pela alfabetização, por anos de
escolaridade, ou pela redução da mortalidade infantil,
somos meros figurantes, ocupando posições ao final
da tabela, junto a países com bem menos recursos do
que nós temos.

Se pensarmos bem, Sras. e Srs. Deputados, o
quadro de medalhas nos jogos olímpicos tem muito a
ver com a classificação do País quanto aos

-indicadores de saúde e educação. Ambos refletem a
insuficiência de nossos cuidados para com as futuras
gerações. A criança pobre, que deixa a escola cedo
ou tem acesso apenas a uma _escola de má
qualidade, não tem onde praticar esportes,
alimenta-se mal, fica vulnerável a doenças, tem
dificuldade de colocação no mercado de trabalho e
está sujeita a grande risco de ser atraída para a
marginalidade.

Os efeitos benéficos da prática desportiva são
bem conhecidos: a indução a hábitos saudáveis, o
desenvolvimento da auto-estima e da capacidade de
superação de obstáculos como resultado do esforço
contínuo e disciplinado, a formação da cidadania, do
respeito às regras e aos outros. Quem pratica
esportes na juventude tem condições bem melhores
de ser um bom cidadão na vida adulta.

Mas o acesso ao esporte nem sempre é fácil. Os
integrantes da classe média podem adquirir o direito a
esse acesso, de acordo com suas posses. Podem



Novembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 18 54933

associar-se a um clube ou matricular-se numa acade- O SR. FÉLIX MENDONÇA - Deputado Igor
mia particular de ginástica ou natação, podem Avelino, agradeço a V. Exª o aparte. O esporte tem
também comprar equipamentos, que são caros no sobretudo aquela força disciplinadora e entusiasta. E
caso de vários esportes. A maioria da população desperta o patriotismo. Como vibramos ao ouvir o

. brasileira, todavia, não tem recursos para despender Hino Nacional durante a premiação de um dos nossos
com práticas desportivas, porque o dinheiro mal é vitoriosos atletas, em qualquer tipo de esporte.
suficiente para a moradia e para a comida. Para ess- Cria-se, assim, novo tipo de liderança. Em vez
es, o esporte só será uma possibiíidade se propiciado dos líderes que fumam cigarro ou maconha e fazem
pelo Estado, diretamente ou mediante incentivo a badernas, os jovens devem escolher líderes positivos,
entidades privadas. que vencem no esporte, que representam a Nação e

Acredito, Sr. Presidente, que precisamos falam alto à dignidade do povo brasileiro.
universalizar o acesso e estimular o jovem à prática O seu aparte, Deputado Igor Avelino, realmente
do esporte. Com o esporte, ajudaremos o jovem a enriquece o meu discurso, pois V. Exª é, sem dúvida,
formar o hábito de acordar cedo; sem o esporte, autêntico representante da juventude.
restam-lhe o ócio e o dormir tarde. Com o esporte,
aprenderá que o esforço é caminho para a superação Se até mesmo em situação de guerra é possível
dos próprios limites; sem o esporte, sentir-se-á dar atenção à prática desportiva, por que não o seria
derrotado antes da disputa. Com o esporte, lutará no Brasil? Deixar a questão dos esportes de lado,
sempre respeitando as regras; sem o esporte, esperando terminar a crise econômica que estamos
descarregará sua energia envolvendo-se em vivendo não é solução.
violentas brigas de gangues. Com os esportes, virão Ao contrário, na medida em que o aspecto mais
os alimentos vitaminados; sem os esportes, as cruel da crise é o desemprego, o incentivo aos
drogas alucinógenas. No esporte, aprenderá a esportes pode ajudar a absorver mão-de-obra.
respeitar os adversários; fora do esporte, a odiar os Empregos podem ser gerados na construção de
inimigos. No esporte, freqüentará o amplo espaço das ginásios, quadras, piscinas e pistas. Outros nas
quadras; fora do esporte, o desvão escuro dos becos. fábricas de equipamentos esportivos. Outros ainda
No esporte, poderá ter a felicidade de matar uma bola na contratação de professores de educação física, de
no peito; fora do esporte, a infelicidade de morrer com treinadores, de árbitros e nutricionistas, ou seja,
uma bala nas costas. imensa oferta de empregos numa área muito útil e

O valor do esporte não pode ser minimizado sob extremamente positiva.
a alegação de que temos coisas mais importantes a Ouço, com prazer, o nobre Deputado Celso
cuidar. Mesmo em situações dramáticas, o esporte Giglio.
pode sobreviver. Veja, Sr. Presidente, o que propõe a O Sr. Celso Giglio - Caro e ilustre Deputado
UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Félix Mendonça, prestava atenção às suas palavras e
Educação, a Ciência e a Cultura. Em seu documento concordo com que o esporte é o caminho correto para
"Estratégia para a Ação da Unesco com e para a nossa juventude. V. Exª sabe da preocupação que
Juventude", aquele organismo propõe como uma das tenho com os municípios brasileiros e do que penso a
principais linhas de ação a educação física e os esse respeito. Em nenhum outro lugar há mais
desportos, incluindo com destaque programas para proximidade com a população do que nos municípios.
jovens em contextos de crise e de alto risco. Essas Nem os Estados têm essa intimidade com o povo.
iniciativas propiciam a prática de esportes até mesmo Penso que as duas esferas de poder, a União e os
em campos de refugiados, como pudemos ver, pela Governos dos Estados, devem, sobremaneira,
televisão, durante a recente guerra do Kosovo. estimular convênios com os municípios para que eles.

Ouço, com prazer, o Deputado Igor Avelino. incitem à prática desportiva. O Município tem
O Sr. Igor Avelino - Congratulo-me com V. Exª, condição de acompanhar todos os programas que lhe

Deputado Félix Mendonça, porque, jovem que sou, forem propostos, mas, para isso, é preciso que haja o
tenho essa idêntica preocupação. E sinto isso em repasse de recursos necessários para que eles
contato com a juventude. O que mais me entristece é possam atender sua gente com dignidade. Acho que
que, devido à falta de emprego, a nossa juventude é no Município que a prática desportiva vai-se
cada vez mais segue o caminho da droga, da bebida efetivar; não vai ser no Estado nem na União. No
e da violência. Identifico também no esporte potencial Município é que vamos colocar em prática todos os
amigo com o qual poderemos combater esses males. programas desportivos, sejam eles nascidos aqui no
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nosso Brasil, seja o nosso futebol, sejam aqueles que
recebem qualquer estímulo de outras organizações.
Caro Deputado, a preocupação de V. ExA é a nossa, a
do nosso partido e, tenho certeza, a de todos os
Deputados. Insisto em que as duas esferas, União e
Estados, conveniem com os municípios, porque vai
ser lá que os jovens se aproximarão do esporte e se
afastarão das drogas, enfim, acontecerá aquilo que
V. Exª propõe. Muito obrigado.

O SR. FÉLIX MENDONÇA - Muito obrigado,
Deputado Celso Giglio. Sabemos que V. Exª
representa São Paulo e que aqui é o representante
dos Municípios do Brasil. Reconhecemos que V. EXª
sabe da importância do Prefeito, por ter sido Prefeito
como eu. Sabe que ele é o poder presente, que
convive com a comunidade, que a estimula; convive
com os seus sofrimentos e com suas alegrias. E o
esporte é, sem dúvida, uma ação que devemos
estimular.

Quando fui Prefeito da minha cidade, estimulei o
esporte. Fomos campeões durante todo o período e
mais dois anos depois, quando preparamos a nossa
equipe esportiva municipal no esporte amador, aliás,
importantíssimo, bem como o esporte profissional.

Sem dúvida, Deputado Celso Giglio, o aparte de
V. Exª foi uma contribuição, e queremos que o nosso
pronunciamento seja visto, que todos participem,
principalmente os municípios.

Agora mesmo, o Governador da Bahia, Dr.
César Borges, lançou o programa Faz Esporte,
dedicando os maiores recursos possíveis para que se
estimule o esporte não apenas nas escolas, mas em
todos os setores, promovendo até mesmo eventos
estaduais, para que possamos, juntamente com os
Prefeitos, elevar essa atividade para a posição que
ela merece.

A competição no mundo caminha cada vez mais
para a redução da oferta de emprego na agricultura e
na indústria. Esse fato só pode ser compensado pelas
cre,scentes oportunidades no setor de serviços,
notadamente nos vinculados ao lazer. É hora de
tomarmos as decisões necessárias nesse sentido.

Quero ainda fazer um destaque especial ao
papel que pode ser desempenhado pelas Forças Ar
madas na disseminação das práticas desportivas em
todo o País. Afinal de contas, as Forças Armad~s

dispõem de vários fatores favoráveis a uma atuação
mais intensa nessa área: sua presença espalhada por
todo o território brasileiro, sua organização
hierárquica, sua doutrina de obediência às regas e às
práticas da valorização também da atividade física.

Defendo, Sras. e Srs. Deputados, um
engajamento mais decidido das Forças Armadas na
formação de nossa juventude. É preciso prover meios
para ampliar os contingentes que anualmente
prestam serviço militar. É preciso que as Forças Ar
madas ampliem seus trabalhos de integração com a
população, promovendo atividades .desportivas,
torneios e competições em suas quadras, quando
ociosas.

Alguns colegas têm defendido a: utilização das
Forças Armadas no combate ao narcotráfico. Acredito .
que, em vez de envolver suas tropas em operações
de repressão, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica
poderiam prestar melhor serviço à Nação em ações
preventivas, se mais e melhor acolhessem os jovens,
desviando-os do caminho das drogas, por meio de
palestras e de práticas desportivas saudáveis, e
conduzindo-os à plena cidadania.

Também as grandes empresas deveriam
empreender ações favoráveis à proliferação das
práticas desportivas. Possibilidades não faltam: seja
através do estímulo à constituição de associações
desportivas classistas e do amparo material ao
funcionamento das mesmas; seja pelo amparo e
custeio da construção e melhoria de quadras
esportivas nos bairros mais pobres, ou mesmo pelo
patrocínio de competições para os que·se iniciam nos
esportes.

Ouço, ·com prazer, o nobre Deputado· Manoel
Castro.

O Sr. Manoel Castro - Nobre Deputado Félix
Mendonça, aceite meus cumprimentos pelo tema
abordado por V. Ex!! nesta tarde, o que é feito com
muita propriedade. Aplaudo a iniciativa. Ouvi com
atenção a sugestão de V. ExA quanto ao
aproveitamento das Forças Armadas, tanto em
termos de estrutura organizacional quanto com
relação à utilização do espaço físico,· para
engajamento no processo educacional e na prática
de desportos pela juventude, principalmente pela
juventude e infância carentes. Não s6 concordo com
essa tese como também com a da convocação para
que os empresários se mobilizem - sugestão feita
devido à sua condição de Parlamentar e empresário..
A sociedade pode mobilizar-se muito mais
amplamente. Avançamos celeremente no processo
de globalização e internacionalização, assim como no
de participação e engajamento da sociedade como
um todo. Desejo registrar dois eventos que considero
muito importantes. O primeiro deles é o seguinte: vi o
convênio feit? entre a Fundação Cidade-Mãe, dirigida
pela srª Neusa Castro, e a Associação Brasileira de
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Odontologia, Seção da Bahia. Essa fundação fez
uma série de convênios com inúmeras instituições
que atendem a infância e a juventude na área de
assistência odontológica; ·além disso, a fundação
está engajada també':ll em programas na área militar,
mais especificamente na área de trabalho, e não na
de esportes. Não nos devemos esquecer da
existência de instituições como a Fundação Banco do
Brasil, que tem procurado usar a AABB de todo o País
mantendo convênios parecidos, nos qllais são
utilizados os espaços disponíveis não apenas para a
área de esportes, mas também para O' uso de salas
de aula, ainda que improvisadas, visando ao
incremento da educação, da cidadania e do esporte.
É a conjugação desses trabalhos qUt3 tem gerado
grande repercussão na sociedade. Ademais, o
acompanhamento a posteriori mostra como esta
prática interfere na qualidade de vida elas crianças e
dos jovens, da família de modo geral. Nesse sentido,
acho muito oportuno o pronunciamento de V. Exª,
assim como a idéia de promover o mais amplo
engajamento possível entre os diversos segmentos
da sociedade. Exemplos como o da Fundação Banco
do Brasil, da AABB e da Associação Brasileira de
Odontologia podem ser seguidos até mesmo por
outras categorias profissionais. Nós tElmos muito à
frente. É preciso que propaguemos a idéia de que não
cabe apenas ao Governo ou ao Estado a promoção
destas práticas, mas, sobretudo, a toda a sociedade,
que deve engajar-se em programas de!sta natureza,
pois o combate de determinadas situações
indesejáveis, entre elas o nível de miséria e pobreza
em que vive o País, não é apenas responsabilidade
do Governo, dos políticos ou de determinado
segmento da população, mas de toda a sociedade.
São considerações dessa natureza que nos darão
condições de melhorar a qualidade de vida de todos
no País, principalmente a das crianças e
adolescentes. Parabenizo V... .Exª pelo pronuncia
mento que ora faz.

O SR. FÉLIX MENDONÇA - Agradeço o aparte
a V. Exª, nobre Deputado Manoel Castro, um dos
melhores representantes da Bahia nest,e Congresso.
Sem dúvida, tenho conhecimento do trslbalho que D.
Neusa Castro desenvolve na Cidade-Mlie, visando a
atender os mais carentes, os meninos mais pobres da
cidade de Salvador. Reitero que seu trabalho não tem
apenas o sentido assistencial, mas educacional, de
alto valor, cujo intento é levar a criança a participar da
prática de esportes, de atividades culturais, como é
hábito na Ba.hia.

,
Não só esses setores, Deputado Manoel Cas

tro, mas toda a sociedaae deve engajar-se nesse
programa, como já fazem as Forças Armadas, que
vêm desempenhando um excelente trabalho nesse
sentido, como já fazem diversas instituições de
bancárips, como já fazem os clubes, todos eles
dedicando-se ao esporte, sobretudo ao esporte
amador; - e muitos dos esportes profissionais são
incenti~adores do esporte amador.

H9je, após tantas voltas que o mundo deu em
pouco mais de uma década, já se sabe que o Estado
pode muito, mas não pode tudo. A intensificação das
práticas desportivas formais e não formais dependerá
de mobilização e engajamento de toda a sociedade.

Nesse contexto, duas tarefas cabem a nós,
Parlamentares. De um lado, como legisladores, a
instituição de normas legais sobre o desporto - e já
aprovamos nesses termos a chamada Lei Pelé,
certamente passível de aperfeiçoamentos a serem
promovidos no devido tempo. De outro lado, como
líderes políticos nas comunidades que nos elegeram,
cabe-nos mobilizar corações e mentes de
Governadores, de Prefeitos, de diretores de escolas,
de líderes empresarias, sindicais ou comunitários
para um permanente esforço em prol do esporte.

Acredito, Sr. Presidente, que precisamos
universalizar o acesso e estimular os jovens à prática
desportiva. Ajudando os nossos jovens, formaremos
o hábito, sem dúvida, salutar e assim teremos o
orgulho de ver o nosso País brilhando na próxima
Olimpíada. Sabemos que isso' acontecerá, embora
nem tanto quanto esperamos. Mas brilhará, porque
contará sobretudo com a força da juventude
brasileira, que, como disse, precisa ser estimulada
para que compareça vitoriosa aos pódios, como
desejamos o Brasil em todos os setores.

Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exª a palavra.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Parlamentares, ocupamos esta tribuna no
dia de hoje para registrar manifestação a nós
encaminhada pelo Sindicato. dos Fiscais de
Contribuições Previdenciárias do Estado do Rio
Grande do Sul - SINDIFISP/RS, setor de
aposentados, que destaca a visão e posição dessa
entidade quanto ao tratamento dispensado pelo
Governo·aos servidores públicos da ativa e inativos.
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Segundo os aposentados do Sindifisp/RS, é
inadmissível que, a poucos dias do início do terceiro
milênio, o Governo insista em culpar os servidores
públicos por todas as mazelas da administração
pública.

Segundo as palavras dos aposentados do
Sindifisp/RS: "O argumento de que os funcionários
públicos causam prejuízos aos cofres da Nação, nada
mais é do que uma mentira ardilosa". E continuam:
"Buscam recursos para o pagamento de uma dívida
externa viciada, ferindo dessa forma o direito
positivo..."

"Tributar, quebrar a paridade, prejudicando
velhos e indefesos permanecerá como uma nódoa de
covardia que jamais se apagará das cores da
Bandeira Nacional", finalizam os aposentados.

Era o que tínhamos a registrar, enfatizando
nossa posição contrária à contribuição previdenciária
dos servidores públicos inativos.

Obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O

ORADOR:

SINDIFISP - RS

REFLEXÃO

OS acontecimentos políticos às vésperas do
terceiro milênio demonstram um profundo retrocesso
social.

As conquistas que caracterizaram o início desse
século, como os direitos trabalhistas, a exposição uni
versal em Paris em 1900, abolição dos escravos, bem
como as duas Grandes Guerras, criaram valores
inspirados no humanitarismo e geraram a expectativa
de uma sociedade humana voltada para o
desenvolvimento igualitário, como premissa básica a
paz, entre os povos e a ajuda mútua entre as Nações.
Reconheceram os direitos basilares, que foram
consubstanciados na carta de declaração dos direitos
do homem. Dessa forma entendeu-se que o avanço
social e o desenvolvimento devem ser feitos em
respeito a determinados princípios. O econômico
jamais poderá se sobrepor ao social, ele é apenas um
elemento para viabilização do desenvolvimento. É
inadmissível sacrificar o social para que haja o
desenvolvimento econômico. Isso já foi feito nos
países comunistas e não deu certo.

Portanto, é necessário que um País mantenha
sua soberania respeitando o estado de direito, a
Constituição e os valores humanos universais.
Também deve fortalecer suas instituições e procurar
desenvolver sua cultura, buscando sempre a

melhoria social. Será isso que acontece no Brasil?
Aqui, peJo que temos visto, a Constituição serve
apenas para assumir e jurar, mas na prática está
sendo desrespeitada e prostituída. E, em nome da
economia, sacrificam-se direitos consagrados.

Se nos reportarmos ao início da era cristã,
analisando os documentos históricos resgatados
referentes aos Sinédrios (tribunais teocráticos
judaicos), verificamos que Jesus Cristo não foi
crucificado por sua pregação e sem por ter criticado,
revoltando-se contra os mercadores do templo, que já
naquela época praticavam o monopólio dos animais
para sacrifício, explorando a população e
favorecendo uma pequena casta de sacerdotes.

Este crime permanece vivo na consciência dos
cristãos e é marca amarga na história da
humanidade.

Mais recentemente, apenas como exemplo en
tre tantos outros, a Segunda Grande Guerra Mundial
eclodiu por contrariar interesses econômicos dos
grupos dominantes. O nazismo para motivar o povo
alemão e fortalecer o eixo, fundamentava sua
argumentação na falsa propaganda criando a ilusão
das raças superiores. Isso culminou com o genocídio
praticado contra os judeus exterminando 6 milhões de
inocentes numa barbárie incompreensível, e
matando outros 24 milhões de pessoas.

Essas duas tragédias históricas nos obrigam a
refletir e, também, a concluir que os artifícios para
iludir e mobilizar a opinião pública não são, em
algumas vezes, somente mentirosos, mas criminosos,
num conceito jurídico univers~1 consagrado pelas
civilizações fazendo parte do patrimônio histórico da
humanidade.

Agora, no Brasil, mais uma vez esses interesses
alienígenas frutificam nas elites políticas de
consciências pútredas. Tentam mais uma vez
denegrir a Nação e praticar seus crimes com as
vestes do legalismo. Eles já foram denunciados
inúmeras vezes, tanto pela Carta Testamento de
Getúlio Vargas, como mais recentemente por Jango,
e por todos aqueles líderes torturados e mortos da
nossa Pátria.

O argumento de que os funcionários públicos
causam prejuízos aos cofres da Nação, nada mais é
do que uma mentira ardilosa. Buscam recursos para o
pagamento de uma dívida externa viciada, ferindo
dessa forma o nosso direito positivo e o jus
naturalismo, agridem também todos os princípios do
humanitarismo. Esses Robin Hoods às avessas
roubam dos pobres para dar aos ricos.
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Fazem recair sobre uns poucos que lutaram
para ter uma velhice digna e adquiriram esse direito
legitimamente, o ônus infame do confisco de seus
proventos que pretendem assambarcar com mentiras
e infâmias.

Tributar, queprar a paridade, prejudicando
velhos e indefesos permanecerá como uma nódua de
covardia que jamais se apagará das cores da
Bandeira Nacional.

Que Nação é essa, que tira o futuro dos jovens,
marginaliza os trabalhadores, calúnia' e achaca seus
velhos?

Aposentados Sindifisp/RS

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Celso Giglio.

O SR. CELSO GIGLIO (PTB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
venho a esta tribuna, neste Grande Expediente, para
falar mais um pouco acerca dos deveres,
responsabilidades e encargos, mas sobretudo da luta
que se trava nos Municípios. E venho numa tarde
importante, quando, numa sala de Comissão, o Rela
tor Mussa Demes apresenta o seu relatório sobre a
reforma tributária.

As nossas preocupações são muito grandes,
mas, como outros setores do País, os municípios
paulistas e brasileiros tinham e têm muitas
esperanças nessa nova etapa da vida brasileira com
a reforma tributária já em vigor.

Quero chamar a atenção para essa grave
situação enfrentada pelos Municípios brasileiros.
Como municipalista que sou e Presidente da
Associação Paulista dos Municípios, a nossa APM,
não posso furtar-me de mais uma vez trazer aqui as
nossas preocupações e alguns fatos que precisam
ser discutidos.

Os municípios têm recebido novas
responsabilidades nos últimos anos, em especial nas
áreas da saúde e da educação. O problema é que
essas responsabilidades não vieram acompanhadas
de uma receita adequada. Os Municípios têm
recebido uma' quantidade de recursos
proporcionalmente inferior ao que precisam para
atuar com eficiência em benefício da população.

O Sr. Marcelo Barbieri - Concede-me V. Exª
um aparte?

O SR. CELSO GIGLlO - Ouço V. Exª com
prazer.

O Sr. Marcelo Barbieri - Nobre Deputado
Celso Giglio, quero aparteá-Io nesta tarde para dizer

que assino embaixo das suas preocupações em
relação aos Municípios brasileiros, particularmente
os do nosso Estado, onde V. Exª preside a tradicional
APM, que tanta contribuição tem prestado aos
municípios. Lembro que, em 1988, na Constituinte, foi
a APM que saiu em defesa dos Municípios, incluindo
vários pontos positivos na Constituição brasileira.
Infelizmente, caro Deputado, de lá para cá tem
ocorrido o contrário do que tínhamos feito. Como V.
EXª bem delineia no seu discurso, são pressões sobre
o município brasileiro, isto é, repassam encargos e
retiram recursos. É o caso do FEF e de outras
medidas que visam a conter de maneira brutal e
injusta o patamar de repasses aos Municípios,
prejudicando, no final, o cidadão. V. Exª, que foi
Prefeito de um dos maiores Municípios do Brasil,
Osasco, sabe muito bem o que digo. É o Prefeito que,
no dia-a-dia, lida com a população, com os cidadãos
desempregados, com problemas nas áreas de saúde
e educação, principalmente na parte social. O seu
pronunciamento nesta tarde, Deputado Celso Giglio,
faz com que esta Casa reflita sobre o drama por que
passam milhares de municípios brasileiros e sobre a
necessidade de, com sensibilidade, negociarmos
junto ao Executivo Federal modificações em sua
política econômica no que tange aos municípios.
V. Exª tem autoridade e representatividade para falar,
pois foi Prefeito de um grande Município, onde
adquiriu muito conhecimento de causa para trazer
essas idéias. Quero, ao congratular-me com V. Exª,
dizer que estou inteiramente solidário ao seu pronun
ciamento.

O SR. CELSO GIGLlO - Muito obrigado,
Deputado Marcelo Barbieri. É V. EXª uma das mais
legítimas expressões do nosso Estado e vem
participando há muito tempo dessa luta municipalista.
Foi muito oportuno o seu aparte. V. EXª lembrou da
gloriosa APM, não essa APM de hoje, ou a do meu
tempo, que também tem lutado da mesma forma, mas
a APM que tantas glórias deu ao municipalismo não
só paulista, mas ao municipalismo brasileiro.

Continuo, Sr. Presidente. O resultado prático
dessa divisão desigual foi o endividamento excessivo
de muitas cidades, endividamento esse feito por
absoluta necessidade de manter em funcionamento
os serviços públicos e não por capricho de Prefeito 0'U
para a construção de obras meramente decorativas.
Infelizmente, esse esforço legítimo não tem sido
reconhecido como deveria.

Estamos envolvidos, desde o iniCIO, na
discussão da reforma tributária. Os Prefeitos têm
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consciência da importância da reforma para o País e Não por acaso, esse foi o principal tema do
para o ajuste das contas públicas. congresso de municípios realizado em maio de 1999

Caso a reforma em andamento mantenha intac- na cidade de Campos do Jordão, em São Paulo.
ta a atual divisão de recursos entre União, estados e Neste evento, os Prefeitos aproveitaram para

reclamar do acúmulo de tarefas e discutir amunicípios, a situação só irá piorar. Os municípios

precisam receber um percentual de arrecadação ~eus~~~~~~~~a;~~r:~~~~i:~~~~r~a,a~~~~=~n:~:
compatível com os novos encargos com que foram democrática para melhorar a situação.
obrigados a arcar. Caso isso seja feito, não apenas os
Prefeitos serão beneficiados, mas toda a população Estiveram presentes o Presidente da Comissão
brasileira. Entretanto, lamentavelmente, entendo que Especial de Reforma Tributária, Deputado Germano
as nossas expectativas em torno da reforma tributária Rigotto, e também - o que muito honrou os Prefeitos-
não serão viáveis, não são positivas, porque a o Presidente desta Casa, Deputado Michel Temer.

f t ' d osta mantém a mesma Isso demonstra a importância da discussão do tema,re orma que es a sen o prop .
divisão do bolo. A esperança dos municípios rola por que não é apenas uma questão fiscal, mas nos leva a

d repensar o pacto federativo.terra, pois eles continuam cuidando da saúde, a
educação, enfim, arcando com todos os encargos, É preciso criar mecanismos para impedir ou
muitas vezes sem solução para problemas tão minimizar a competição entre os entes da Federação

por recursos, impostos e empresas. O equilíbrio fis-
importantes. cal, é> desenvolvimento da economia e a geração de

O Sr. Félix Mendonça - Deputado, V. Ex!! me empregos são prioridades de todo o País. A reforma
concede um aparte? tributária precisa corrigir as distorções existentes na

O SR. CELSO GIGLIO - Tem V. Ex!! a palavra. distribuição dos recursos e ajudar a acabar com a
O Sr. Félix Mendonça - Deputado Celso Giglio, confusão fiscal que prejudica os brasileiros. E isso,

vivi o problema do município grande. Fui Prefeito de sem dúvida, passa pelos municípios.
Itabuna, na Bahia, um município bem desenvolvido, e Num momento de crise como o que estamos
senti a dificuldade de se administrar um Município atravessando, qualquer ação que possa tirar recursos
com parcos recursos. Os endividamentos, como V. Ex!! dos municípios não pode ser levada adiante sem que
disse, são os mesmos que existem em vários outros se verifiquem as conseqüências para os seus
setores. Estamos vendo hoje o exacerbamento dos habitantes. Este é um fato que a reforma tributária em
precatórios, e como esses números crescem andamento não pode ignorar.
assustadoramente! Sem que se tenha um módulo A defesa dos interesses dos municípios deve
para calcular os juros reais de endividamentos com ser uma bandeira empunhada por todos que
precatórios, do SCVS, da União para com estados e compreendem sua importância para os cidadãos. É
municípios e destes para com a União, os números se preciso que os impostos que todos pagam se
tornam astronômicos, irreais. Os municípios estão transformem em benefícios efetivos na vida de todos
padecendo desse problema. Necessita-se que se os brasileiros. Em outras palavras, ~ preciso oferecer
faça urgentemente a recondução desses números mais condições para que os municípios, responsáveis
para sua posição real, a fim de que os Municípios pela vida do nosso cidadão, possam realmente
possam pagar as suas dívidas. Não adianta alongar prestar serviços eficientes.
uma dívida que é irreal, que tem seu valor real Ainda falta muito para que as Prefeituras
multiplicado por mil ou 2 mil. V. Ex!! faz referência à recebam o que é justo. Por isso é necessário que a
reforma tributária, que está sendo apresentada hoje reforma tributária corrija asdistorçõ~sexistentes o
para emendas. Ainda há tempo de fazermos um mais rápido possível e ajude a cria.r· um sistema
trabalho no sentido de dar ao município aquilo que ele administrativo verdadeiramente descentralizado,
merece por ser o poder presente, aquele que está, distribuindo eqüitativamente funções, encargos e,
sim, junto à população, acudindo as comunidades principalmente, recursos.
mais pobres e carentes. V. Ex!! tem toda a razão Estas são condições básicas para evitar
quando faz referência à reforma tributária. acontecimentos como os que tiveram lugar quando,

O SR. CELSO GIGLIO - Obrigado, Deputado recentemente, foi decretada uma intervenção em
Félix Mendonça, grande liderança do nosso querido diversos municípios paulistas. Estes, com muitas
PTB. dificuldades para saldar seus compromissos com
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precatórios, foram empurrados contra a parede pelo
Tribunal de Justiça.

Há muitos Estados enfrentando a mesma
situação, e nem por isso foi emitida uma ordem judi
cial pedindo intervenção nos que estão
inadimplentes. Nesse episódio, constata-se mais uma
vez que os municípios continuam recebendo um
tratamento discriminatório e, em determinados
momentos, até mesmo antidemocrático. Os Prefeitos
que aí estão foram eleitos pelo voto direto dos
cidadãos e precisam ter sua autonomia respeitada
tanto quanto os governadores.

É preciso lembrar que, se os atuais Prefeitos
não estão pagando suas dívidas, o fazem por não
terem recursos e não por falta de vontade. Caso haja
intervenção, que benefícios poderá ela trazer para os
municípios? Nenhum. Para citar um exemplo, o que
faria o interventor em um Município como Itapuí, no
Estado de São Paulo, que deve 30 milhões de reais,
mas tem receita de apenas 3 milhões e 600 mil reais
por ano? Ninguém defende o calote, mas os
municípios não podem deixar de atender às
necessidades da população e pagar os salários aos
servidores para quitar suas dívidas.

Um dado curioso: a intervenção só termina,
ilustre Deputada Iara Bernardi, quando o problema
que a originou é resolvido. Como ficaria, então, uma
cidade como Itapuí, supondo que o interventor
conseguisse, num esforço extraordinário, economizar
500 mil reais por ano para·pagar a dívida? Ainda
assim, seriam necessários 48 anos para Iiqüidar a
dívida. E meio século sem eleição no município!

Mas isso não é tudo. Outro ponto questionável
nessa cobrança das dívidas dos Prefeitos é o modo
como o Tribunal de Justiça fez os cálculos, incluindo
correção, juros de mora de 6%, juros compensatórios
de 12% e honorários. O resultado de tantas correções
e atualizações acaba sendo extremamente oneroso e
fora da realidade do que podem arcar os municípios.
Em Osasco, onde fui Prefeito, uma dívida de 800 mil
dólares contraída em 1982 transformou - se, através
de uma aritmética surrealista, em 32 milhões de
dólares. Ou paga ou tira o Prefeito.

A renegociação dos precatórios é urgente e
necessária. Os Estados já conseguiram o que
desejavam, mas os municípios continuam com a
corda no pescoço. Os Prefeitos querem negociar,
mas em bases realistas e que respeitem a autonomia
de seus mandatos, que foram conquistados de
maneira legítima e democrática.

Não é raro ver os Prefeitos aparecerem como os
grandes culpados das crises. Na realidade, os 5.507
municípios brasileiros, apesar de todos os serviços
que prestam, são responsáveis por apenas 4% da
dívida pública.

Os prefeitos que vivem sob ameaça de
intervenção não foram responsáveis pelas dívidas
que devem pagar. Não propõem o calote, mas apenas
querem equacionar seus problemas, como têm feito
os demais entes da Federação.

É preciso encontrar uma forma de fazer com que
os municípios participem desse processo ativamente,
apontando sugestões e alternativas para que a
melhor solução seja encontrada. Eles não podem
mais ser deixados à margem das discussões sobre
um tema tão sério e que, se mal conduzido, pode
comprometer a prestação dos serviços públicos
essenciais à vida de toda a população.

Os municípios, diferentemente da União, não
têm muitos mecanismos para promover o ajuste. A
União dispõe das opções de privatizar, aumentar as
concessões públicas, terceirizar, diminuir despesas.
Aos municípios têm sobrado encargos. A opção de

.cortar gastos não é uma alternativa, pois significa
subtrair o básico da população, da nossa gente. Isso é
inadmissível.

Ouço a Deputada Iara Bernardi.'
A Sra. Iara Bernardi - Deputado Celso Giglio,

a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior,
da qual eu e V. Ex!! fazemos parte, tem dado toda a
atenção possível à questão do endividamento e
das dificuldades seriíssimas por que passam
atualmente os municípios, principalmente pela falta
de financiamentos, como o Deputado já disse,
proporcionando uma grave lesão à prestação de
serviços à população. Um dos problemas seriíssimos
é o Decreto nQ 2.461, de 1997, do Conselho
Monetário Nacional, o qual impede o financiamento
dos municípios, principalmente com reservas do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que
serviriam principalmente para que se fizessem obras
de saneamento nos municípios, o que está
diretamente ligado à saúde das pessoas. Até 1997,
isso era permitido. Os municípios realizaram obras
pelo Brasil inteiro, regularizando loteamentos e
conjuntos habitacionais, fazendo saneamento,
principalmente para a população de baixa renda. A
maior reclamação dos municípios hoje é esse
contingenciamento de verbas, que os impede de
contrair empréstimos tanto da Caixa Econômica
Federal como do Banco do Brasil e usar as reservas
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do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, como
eram usadas principalmente para saneamento.
Portanto, Deputado Celso Giglio, V. Ex!! tem razão: é
importantíssimo que tenhamos essa atenção espe
cial com os municípios e que possamos, inclusive
com o Conselho Nacional de Saneamento, interferir
nesta grande onda de privatizações que atinge
também o setor de saneamento nos municípios
brasileiros. Agradeço - lhe por me ter permitido esse
aparte e espero ter contribuído neste debate sobre a
dívida dos municípios e suas dificuldades.

O SR. CELSO GIGLIO - Obrigado pelo aparte,
Deputada Iara Bernardi, grande municipalista e
companheira de luta.

Sr. Presidente, quero continuar dizendo que os
Estados estão muito mais endividados e, mesmo
assim, puderam, nos últimos anos, negociar,
renegociar e renegociar a renegociação de suas
dívidas com a União, um privilégio negado aos
municípios. É preciso que o Governo tenha mais
consideração com a esfera municipal e trate a todos
com isonomia.

Os Prefeitos prestam uma grande contribuição à
administração pública brasileira. Essa afirmação está
ancorada em pesquisas, estudos _ªGadêmicos e na
análise de alguns indICadores financeiros.

Quando se analisam pesquisas de opinião,
observa-se que a população acha que os Prefeitos
administram melhor do que o Presidente e os
Governadores. Isso é mostrado por sucessivas
sondagens realizadas pelo Ibope, a pedido da
Associação Paulista dos municípios. Apesar disso, os
municípios continuam relegados a uma posição
secundária nos grandes debates nacionais.

Não bastasse isso, as Prefeituras têm sido
afetadas também por um dos efeitos da inserção do
País na globalização: a informalidade. De acordo com
o IBGE, em julho deste ano, 49,8% dos trabalhadores
ocupados trabalhavam sem carteira assinada ou
como autônomos.

Isso significa a diminuição do número de
cidadãos que pagam impostos e contribuem para a
manutenção dos serviços públicos. Além disso, mais
da metade dos trabalhadores não paga à
Previdência, atualmente um dos maiores problemas
no que diz respeito ao déficit público da União, dos
estados e dos municípios, questão que abordarei
mais adiante.

Houve, graças a esse fator, uma expressiva
diminuição da arrecadação e um forte impacto nos
orçamentos públicos. Por outro lado, houve um

aumento das demandas sociais por parte da
população. Isso obrigou ôs administradores a inovar
para continuar a cumprir seus compromissos e
manter os serviços públicos funcionando com
qualidade.

Os Prefeitos têm sentido com mais intensidade
o impacto dessas transformações, pois, se não
bastasse a diminuição do número de contribuintes,
ainda receberam novas e maiores responsabilidades
nas áreas de saúde e educação.

Em algumas cidades, a Prefeitura arca com
70% dos gastos com saúde, o que é um número muito
elevado. Em tese, o Sistema Único de Saúde, o SUS,
precisaria oferecer um montante suficiente para não
onerar excessivamente as Prefeituras. Como isso
nem sempre acontece, o município acaba se
endividando e tendo problemas para equilibrar seu
orçamento.

Na educação ocorre fenômeno semelhante. O
ensino fundamental foi municipalizado, mas não o
foram os recursos para sua manutenção. Em um ciclo
de debates sobre educação realizado no final de
outubro na Universidade de São Paulo, isso também
foi questionado por educadores e especialistas. Para
alguns deles, é preciso descentralizar a verba
disponível para não comprometer esse processo.
Observa - se, por estes fatos, que os Prefeitos estão
assumindo suas responsabilidades e fazendo o
melhor para atender à população. Ou seja, estão
fazendo a sua parte com competência e dedicação. E,
inequivocamente, fariam ainda mais e com mais
qualidade se tivessem os recursos necessários para
a empreitada.

Além das dificuldades já mencionadas, os
municípios ainda se têm defrontado com um
problema que atinge também a União e os Estados: a
Previdência Social. Os gastos com aposentados e
pensionistas nos municípios vêm crescendo nos
últimos anos. Em algumas capitaisl os gastos com os
inativos atingem 31,8% da folha,'çie pagamento. É
uma situação grave que ficará insystentável num fu
turo não muito distante.

Como acontece em outras questões de
dimensão nacional, pouco se falou sobre os
municípios, talvez porque eles sejam responsáveis
pela menor parcela do déficit da Previdência nacional,
que pode ultrapassar 50 bilhões de reais neste ano. A
União tem um déficit de 18,5 bilhões de reais, e os
Estados, de 13,2 bilhões de reais. Os municípios
ficam bem abaixo: 2,5 bilhões de reais. Ou seja, eles
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representam cerca de 7,4% do problema do déficit da continuarmos na luta em favor dos municípios, do
Previdência no País. contribuinte, daquele que mora lá no interior, que

Esses números camuflam as dificuldades que realmente faz com este Brasil vá para frente. V. Ex!!
as Prefeituras têm tido para ajustar suas contas está nesse rol à frente desse trabalho. Portanto,
nesse setor. Como não podem criar impostos, restaria aceite nossos cumprimentos pelo brilhante trabalho e
a alternativa de cortar gastos. Mas aí voltamos ao pelo enriquecimento que dá a esta Casa com a sua
problema das responsabilidades atribuídas aos participação, um homem sério, trabalhador e que já
municípios nos últimos anos. demonstrou na vida pública o quanto é correto,

Os Prefeitos não podem demitir pensando honesto, o que para nós é motivo de orgulho.
exclusivamente em ajustar o orçamento e deixar de Parabéns pelo seu pronunciamento no Grande
atender a população. Esse raciocínio é válido Expediente.
principalmente em áreas - chave como educação e O SR. CELSO GIGLlO Agradeço ao
saúde. Isso cria uma situação financeira extremamente Deputado Caio Riela, ao Sr. Presidente, às Sras. e
delicada. aos Srs. Deputados.

Como o Governo tem um determinado volume O SR. JOÃO MENDES - Sr. Presidente, peço a
de recursos, precisa escolher como aplicar palavra pela ordem.
adequadamente o que sobra da receita após o O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
cumprimento das suas obrigações previdenciárias. Tem V. Exª a palavra.
Além disso, não pode deixar de pagar aos O SR. JOÃO MENDES (PMDB - RJ. Pela
funcionários da ativa nem cortar gastos com a ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
manutenção dos equipamentos públicos. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há mais de

A melhor alternativa é uma reforma cinqüenta anos, desde a promulgação da Declaração
previdenciária ampla e que, diferentemente de outras Universal dos Direitos do Homem, já se reconhece
que foram discutidas recentemente, leve realmente entre as prerrogativas inerentes à condição humana o
em conta a importância e as necessidades dos direito à educação. E esse reconhecimento resulta
municípios. Como expus aqui, não faltam razões para não apenas do empenho da sociedade moderna em
que os municípios comecem a ser valorizados. concretizar princípios éticos de solidariedade e

Ou se equilibra o pacto federativo, dando mais justiça social, mas também da aplicação de um
condições aos municípios que prestam serviços nas raciocínio de cunho puramente utilitário, cujo objetivo
áreas mais importantes e estão mais presentes no dia é garantir a sobrevivência e a perpetuação de nosso
- a - dia dos cidadãos, ou teremos ainda mais modo de vida.
problemas no futuro. É isto que se espera das Como reconhecem mesmo os mais radicais
reformas em curso no Congresso Nacional: ideólogos do liberalismo, com efeito, a organização
racionalidade e justiça. social fundada sobre um sistema puramente

Sr. Presidente, chamo a atenção para esses capitalista, regida somente pelos dogmas do
pontos que considero importantes no momento em mercado, que deixam cada um ao sabor de suas
que todos nos preparamos para receber a proposta próprias habilidades e capacidades individuais, traz,
de reforma tributária, que, se bem analisada por este em si o germe da própria destruição. Sem um,'
Plenário, será a salvação, a esperança de todos nós mecanismo que promova a integração do maior'
municipalistas que sabemos o que os municípios número possível de indivíduos ao sistema, ele
realmente significam para os cidadãos brasileiros. certamente haveria de desabar, sob o peso do próprio

O Sr. Caio Riela - Permite - me V. Ex!! um gigantismo. Quanto mais excluídos, quanto menor o
aparte? número dos que trabalham e produzem em relação

O SR. CELSO GIGLIO - Ouço o nobre Deputado. ao todo, mais difícil, penoso e aleatório torna-se o
O Sr. Caio Riela - Deputado Celso Giglio, em caminhar do progresso.

nome do Partido Trabalhista Brasileiro, quero É também por esse motivo que hoje se pode
parabenizá - lo pela sua manifestação e dizer que observar um reconhecimento praticamente unânime
nos sentimos muito honrados em contar com V. Ex!! a respeito da necessidade de uma educação de
em nossos quadros por saber da sua luta, da sua qualidade, universal e vigorosa o bastante para
plataforma de trabalho à frente da Associação dos preparar crianças e jovens para o desempenho de
Municípios de São Paulo. Isso nos dá a alegria de tarefas cada vez mais complexas no futuro. Não
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somente por uma questão de justiça, não apenas
como decorrência lógica de um conjunto de princípios
morais, mas também pela visão utilitária.

Os países do Primeiro Mundo já se organizaram
a fim de alcançar tal meta. Seus sistemas
educacionais públicos baseiam-se já na
universalidade. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, na
Alemanha, no Japão, na França e mesmo na Itália as
crianças têm garantida uma educação universal e de
qualidade razoável, o que se traduz em perspectivas
bem mais otimistas do que as de outras nações em
que, ao contrário, contam-se ainda aos milhares e
milhares as crianças fora da escola, abandonadas
nos becos das grandes cidades ou consumidas como
insumo barato - mão-de-obra quase escrava.

Os países ricos deflagraram um círculo virtuoso,
uma espiral de crescimento dos níveis médios de
formação escolar que se auto-impulsiona para as
gerações seguintes em direção a um desenvolvimento
sempre mais sólido e bem fundamentado. Os países
pobres, ao contrário, vêem-se soterrados pelo
desmoronamento das esperanças, que descem as
escarpas do subdesenvolvimento em velocidade
crescente, crescendo, avolumando-se e arrastando para
o fundo tudo o que encontre pela frente.

O Brasil fez inserir em sua Constituição, como
princípio basilar, o direito à educação pública, univer
sal e gratuita. Nesses onze anos de vigência,
contudo, ainda nem de longe nos aproximamos do
ideal sonhado pelo Constituinte. Conforme se
depreende dos resultados de pesquisa Retrato da
Escola, recentemente divulgada pela CNTE 
Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Educação -, as deficiências são ainda inúmeras e
graves, muito embora se possam identificar
progressos alvissareiros em alguns aspectos.

A pesquisa baseou-se na opinião de alunos,
pais e professores, colhida em entrevistas realizadas
em quase 4 mil escolas, por quinze Estados da
Federação. O resultado mostra insatisfação geral. O
principal entre os problemas apontados, mencionados
por mais de dois terços dos entrevistados, diz respeito
aos salários dos professores.

é impressionante, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, como esse aspecto consegue incitar a
reprovação e a insatisfação geral e não apenas dos
próprios interessados diretos, o que seria óbvio.
Todos têm consciência de que a baixa remuneração
dos docentes repercute negativamente sobre a
formação dos alunos.

E devemos mesmo reconhecer que um salário
médio nacional de menos de 530 reais é indigno de
um País. que pretenda com seriedade erguer
alicerces firmes para o desenvolvimento. Como
esperar que profissionais em tais condições sejam
capazes de estudar e se aperfeiçoar? Como impedir a
revoada dos mais capazes e talentosos, buscando
outras profissões em que melhor lhes retribuam os
esforços?

Além da questão salarial, no entanto,
despontam entre os itens que mais preocupam: a
evasão escolar - conseqüência direta do trabalho
infantil -, a precariedade da infra-estrutura física, a
grande quantidade de alunos por turma e a
descontinuidade e insegurança quanto a programas
como o da merenda escolar e o Fundef.

São todos problemas já exaustivamente
identificados e diagnosticados, Sr. Presidente,
problemas cujas soluções encontram-se por demais
debatidas. Falta apenas um pouco mais de
conscientização a respeito da importância de
medidas que instituam um programa viável de
desenvolvimento do País, de forma que lhe seja
possível inserir-se soberana e dignamente no mundo
que se desenha para o próximo século.

Nesse contexto, convém não esquecer a
contribuição que têm prestado as escolas
particulares, principalmente as religiosas. São uma
verdadeira tradição de nosso modelo educacional,
com raízes históricas firmemente assentadas há mais
de um século, e têm apresentado resultados práticos
excelentes para aliviar o Estado de encargos que não
parece capaz de suportar.

Em suma, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
preocupar-se com a educação é a forma mais segura
de construir o futuro, e a nação que se descurar de tal
empreita estará condenada à eterna subordinação
econômica e política, em um mundo cada vez mais
competitivo.

O resultado da pesquisa Retrato da Escola
mostra que o Brasil vem conseguindo traçar metas
adequadas, mas peca quando se põe o desafio de
aplicá- las, apesar do esforço empreendido - deve-se
reconhecer - nos últimos anos. é hora, portanto, de
rever todo o programa para identificar onde estão os
entraves e removê-los.

Sr. Presidente, peço a V. Exª que meu pronunci
amento seja divulgado nos Anais da Casa, no Jornal
da Câmara e no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - por 24 municípios, 17% dos negros' estão
Será divulgado. desempregados. O percentual de brancos nessa

O SR. GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, situação é de 13%.
peço a palavra pela ordem. Essa situação levou um grupo de modelos

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - negros de Minas Gerais a protestar por oportunidade
Tem V. Ex!! a palavra por cinco minutos. de trabalho. Esses profissionais, que marcham pelas

O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Pela estradas de acesso a Brasília, chegarão à cidade esta
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. semana para um protesto no Palácio do Planalto.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Dia Nacional da Na educação, o quadro de acesso ao nível su-
Consciência Negra - 20 de novembro - exige desta perior, por. exemplo, reforça o preconceito: a
Casa e do povo brasileiro reflexão sobre os possibilidade de um negro ingressar na universidade
preconceitos revelados no cotidiano da família, da é de 18% e a dos brancos, 43%.
escola e da comunidade. O Fundo das Nações Unidas Para a Infância -

Antecipo, nesta quarta-feira, minha UNICEF -, organismo das Nações Unidas, divulgou
homenagem à memória de Zumbi dos Palmares, que das 2 mil crianças carentes do Brasil, 1.600 são
herói revolucionário comandante da luta no Quilombo negras. Entre elas há milhares de meninos e meninas
dos Palmares pela libertação dos negros. Zumbi assassinados por grupos de extermínio.
ilumina neste momento a caminhada de todos que Afirmo, Sr. Presidente: o Governo neoliberal de
lutam sem trégua por justiça e vida plena. Fernando Henrique Cardoso é responsável por esse

Quero celebrar a luta dos afro-descendentes cenário de exclusão, pois não prioriza a elaboração
contra todas as formas de preconceitos e reafirmar o de políticas públicas em defesa da população negra.
compromisso de meu mandato em somar forças no Exijo respeito à cidadania dos afro-descendentes e
combate à intolerância. às convenções internacionais.

É preciso lembrar sempre que o ano 2000 Quero também registrar avanços na luta pelos
marcará os 500 anos de exploração de índios e direitos dos afro-descendentes nesta Casa.
negros em nosso País.

Dez milhões de africanos foram escravizados A formação da Frente Parlamentar Brasil-África,
entre 1550 e 1850. Quarenta por cento desse total presidida pelo meu colega do PT Ben-Hur Ferreira,
sustentaram o sistema colonial e a acumulação de está cumprindo papel estratégico ao colocar na
riquezas. agenda do Congresso Nacional a questão racial.

Sr. Presidente, a violência à cidadania desses Recentemente, a Comissão de Educação,
brasileiros que integram mais da metade da Cultura e Desporto, que tenho a honra de integrar,
população é brutal. aprovou projeto de autoria dos companheiros

O Seminário Relações Raciais e Desigualdades Ben-Hur e Esther que inclui nos conteúdos
Econômicas, realizado recentemente pela Comissão curriculares a história dos afro-descendentes.
de Economia, Indústria e Comércio e pela Comissão Outra boa notícia. Na minha cidade, Uberlândia,
de Direitos Humanos, na Câmara dos Deputados, acontece a 11 Jornada da Consciência Negra, com de-
revelou que a média salarial de um trabalhador bates programados até o próximo dia 21. Essa
branco na Grande São Paulo é de R$734,00 e de um mobilização é fundamental para garantir novos
trabalhador negro, R$344,00. E mais: nos cargos direitos e promover uma consciência de humanidade.
estratégicos da iniciativa privada ou no Governo Fed- Sabemos que no dia-a-dia de homens e
eral os afro-descendentes ocupam menos de 0,5%. mulheres negros ainda há muito sofrimento diante da

O desemprego também é dramático. É o retrato intolerância, mas há também coragem e dignidade
da exclusão dos negros no mercado de trabalho, in- para denunciar e conquistar um Brasil pleno de
clusive em meu Estado, Minas Gerais. solidariedade e respeito à raça negra.

A pesquisa Mapa da População Negra no Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesta
Mercado de Trabalho, realizada pelo Instituto Sindical homenagem à consciência negra quero, ainda,
Interamericano Pela Igualdade Racial, Centro de saudar o povo angolano, que contribuiu para nossa
Solidariedade AFL-CIO e Dieese, mostra que na formação étnico-cultural, e sua luta pela reconstrução
Região Metropolitana de Belo Horizonte, formada do país.
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o Projeto Angola de Reconstrução Nacional,
lançado pelo Presidente José Eduardo dos Santos, é
exemplo de determinação em busca de paz e
soberania.

Em Bruxelas, a recente reunião de países
doadores das Nações Unidas aprovou ajuda
financeira a Angola, decisão que acendeu o
sentimento de esperança por dias melhores para a
população, vítima de 38 anos de guerra civil.

Com o Projeto Angola o Governo investe na
divulgação do imenso potencial turístico não
explorado e nos fantásticos recursos minerais.

Estima-se que Q subsolo possua 35 dos 45
minerais mais importante do comércio mundial, entre
os quais o petróleo, gás natural, diamante, fosfatos,
substâncias betuminosas, ferro, cobre, magnésio,
ouro e rochas ornamentais.

A rede de transporte fluvial de Angola também
impressiona pelas oportunidades para a exploração
do turismo.

Sr. Presidente, para finalizar este pronuncia
mento pela passagem do Dia Nacional da
Consciência Negra, convido esta Casa, os
profissionais de comunicação, a mídia e toda a
sociedade para integrar a rede de solidariedade pelo
fim do preconceito racial em nosso País.

Este compromisso é decisivo para fazer valer os
direitos humanos e assim fortalecer a democracia
brasileira. Axé!

A SRA. IARA BERNARDI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (T)1emístocles Sampaio)-
Tem V. Exª a palavra. .

A SRA. IARA BERNARDI (PT - SP. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o dia 25 de novembro próximo será
um dia de luta para as mulheres em todo o mundo. Éo
Dia Internacional da Não-Violência Contra as
Mulheres, durante o qual haverá várias manifestações.

A violência é tema de debate em todo o mlJndo.
Nesta Casa, amanhã, haverá sessão especial para
discutir a segurança e a violência no Brasil.

No dia 25 abancadafetninina vai realizar
diversas manifestações, debates e discussões sobre
a violênciaespecífica contra a mulher, principalmente
a que acontece. no lar, a violência doméstica. Não há
estatísticas· corretas· porque:.essa violência não
aparece muitas vezes em números, elàé escondida,
não é: visível.

Há pesquisas em âmbito mundial. Gostaria de
transmiti-Ias aos Deputados, porque nesse dia
estaremos discutindo este assunto. São dados
levantados pela Sociedade Mundial de Vitimologia da
Holanda, em pesquisa realizada com 138 mil
mulh~res sobre a violência doméstica em 54 países.

No caso do Brasil, 23% das mulheres
consultadas estão sujeitas à violência doméstica. É
um número alarmante. A cada quatro minutos, uma
mulher é agredida em seu próprio lar pelo homem
com quem mantém relação de afeto, marido ou
companheiro, e até mesmo pelos filhos. Mais de 40%
das violências resultam em lesões corporais graves
decorrentes de socos, tapas, espancamentos, chutes,
amarramentos, queimaduras, estrangulamentos e
violência sexual.

O Brasil é um dos países que mais sofrem com a
violência doméstica, perdendo cerca de 10,5% do
seu PIB em decorrência desse grave problema. Essas
estatísticas são alarmantes para nosso País. Trata-se
de um caso de saúde pública.

Neste dia 25, com as manifestações da
bancada feminina, esperamos sensibilizar todos os
Deputados. Precisamos tomar medidas concretas
para que esse nível de violência diminua, senão
acabe. Precisamos de estrutura, como casas-abrigo
em todo o Brasil ~ temos cerca de quinze funcionando
nos Municípios brasileiros -, do pleno funcionamento
das Delegacias da Mulher e de atendimento sério,
específico, na rede pública de saúde, para as mulheres
que finalmente a procuram, rompendo com a barreira do
silêncio, infelizmente nos casos mais graves.

Estas as considerações que gostaria de fazer,
que serão aprofundadas em debate no dia 25,
ocasião em que também estaremos realizando
homenagem póstuma solene à nossa colega
Deputada Ceci Cunha - faz um ano seu falecimento
-, assassinada por um ex-colega desta Casa, cujo
mandato foi cassado, e à Prefeita Dorcelina Folador,
da cidade de Mundo Novo, também assassinada.

Amanhã discutiremos as questões relativas à
violência e, no dia 25, especificamente a violência
doméstica, aquela que ocorre dentro do lar com as
mulheres brasileiras.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. ROMEL ANIZIO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Ex!! a palavra.

O SR. ROMEL ANIZIO (PPB - MG. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
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Sras. e Srs. Deputados, entre os males que afligem a O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
pecuária brasileira a febre aftosa tem sido a mais Tem V. Ex!! a palavra.
preocupante, porque, além de dizimar o rebanho, O SR. VALDECI OLIVEIRA (PT - RS. Pela
inviabiliza a comercialização da carne, com reflexos ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
danosos na pauta de exportação. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, no dia 19 de

As autoridades ~anitárias levam orientação aos outubro, o Congresso Nacional aprovou alterações na
pecuaristas sobre os efeitos da doença, suas Medida Provisória n2 1.918/99, fruto de acordo entre a
implicações econômicas e o risco que a população bancada ruralista e o Governo, estabelecendo novos
corre consumindo a carne contaminada. prazos e condições para a renegociação das dívidas

A extensão territorial do País, a prática da junto ao crédito rural. Este projeto, Sr. Presidente,
pecuária extensiva, o custo do combate à aftosa têm atendia apenas à parte dos produtores que já
sido os maiores obstáculos encontrados pelos alongaram suas dívidas através do Programa Espe-
produtores e têm mantido nossa pecuária de corte cial de Saneamento de Ativos do Banco do Brasil
sob permanente quarentena. (PESA). Os pequenos e médios devedores foram

Para combatê-Ia, as autoridades sanitárias têm pouco atendidos, visto que, por esse acordo,
procurado exercer rigoroso controle de circulação ocorreram apenas pequenas mudanças no programa
pelo País de gado procedente de regiões infectadas e de securitização.
intensificar o programa de erradicação que em um Por conta desse fato, a Liderança do Governo
País de dimensões continentais como o nosso no Congresso Nacional concordou com as críticas
torna-se muito difícil. Felizmente, a situação do formuladas à medida provisória pela bancada do PT,
Estado de Minas Gerais, no setor de agropecuária, comprometendo-se, de público, a definir tratamento
com a erradicação da febre aftosa, ganha dimensão específico para os pequenos devedores do crédito ru-
nacional. ral por meio de alterações a serem incorporadas

Segundo revelou o Diretor-Geral do IMA - imediatamente ao texto de uma outra Medida
Instituto Mineiro de Agropecuária -, Célio Gomes Provisória, a de n2 1.846/99, que trata dos Fundos
Floriam, o Estado de Minas Gerais espera o Constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
reconhecimento internacional que possibilitará a Sr. Presidente, nos termos do acordo firmado
exportação de carne bovina sem nenhuma restrição. entre os Líderes do PT, Deputado José Genoíno; do

As informações asseguram que dos 7 mil e 400 Governo, Deputado Artur Virgílio, do PSDB do
testes sorológicos realizados em todo o Estado, 2 mil Amazonas; e com o Líder do PFL na Câmara dos
e 400 foram feitos no Triângulo Mineiro, em 32 Deputados, Deputado Inocêncio Oliveira, do PFL de
propriedades, numa média de ao animais cada uma. Pernambuco, as modificações nessa MP darão
Considerando que a região detém 5 milhões de tratamento especial às dívidas dos agricultores
cabeças das 20 milhões do restante de Minas Gerais, familiares financiadas por qualquer programa
pode-se deduzir que a aftosa foi radicalmente amparado pelo crédito rural. Ou seja, serão tratadas
debelada. as dívidas dos beneficiários do Pronaf, dos Fundos

Além da aftosa, o IMA informou que, em 1998, Constitucionais, do Proger-rural e dos demais
foram vacinados cerca de 75% do rebanho de agricultores familiares financiados por qualquer outra
bezerros de três a oito meses contra a brucelose e linha de financiamento. Serão beneficiados, inclusive,
que, neste ano, deveremos chegar a 100%. os mutuários que não fizeram a securitização.

Desta tribuna, envio meus cumprimentos ao Ainda que apostemos em que o Governo
Instituto Mineiro de Agropecuária e a todos os honrará o acordo, preocupa-nos a relativa demora
produtores de carne de meu Estado por esta vitória que vem ocorrendo para sua efetivação. Nesse
sobre a zoonose bovina. Que o exemplo sentido, Sr. Presidente, a Liderança do PT nesta Casa
multiplique-se para o bem da economia nacional. e o Núcleo Agrário do Partido promoveram ontem

Sr. Presidente, peço a V. Exª que autorize a reunião com setores representativos da agricultura fa-
divulgação do meu pronunciamento no programa A miliar, onde .definimos uma comissão que
Voz do Brasil e no Jornal çJa Câmara. acompanhará a tramitação da medida.

Muito obrigado. Tendo em vista o compromisso dos Líderes do
O SR. VALDECI OL,IVEIRA - Sr. Presidente, PFLe do Governo no Congresso Nacional, com a

peço a palavra pela ordem. tr~itação imediata da medida, esperamos qU,e a
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mesma esteja na pauta da próxima reunião do
Congresso. Sabemos que sua aprovação não é a
resposta à crise da agricultura familiar imposta por
uma política agrícola nefasta. Entretanto, beneficiará
milhares de agricultores familiares endividados com o
crédito rural e com suas atividades praticamente
inviabilizadas.

Portanto, Sr. Presidente, quero conclamar os
nobres Parlamentares a mobilizarem-se na defesa
dos pequenos agricultores do País.

O SR. AIRTON CASCAVEL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exª a palavra.

O SR. AIRTON CASCAVEL (PPS - RR. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a agenda positiva
da Câmara dos Deputados para o segundo semestre
de 1999 contempla, entre outros projetos, a Lei de
Responsabilidade Fiscal, a reforma tributária e a
chamada "Lei dos Precatórios". Todos são temas que
têm preocupado sobremaneira os governos
estaduais e municipais, porque introduzem
modificações significativas na atual sistemática de
receitas e despesas públicas,'num momento delicado
para as administrações infranacionais, que se vêem
às voltas com uma crise .financeira e econômica
praticamente sem precedentes na história do País. Se
não houver, da parte do Congresso Nacional, muito
cuidado na aprovação das modificações que estão
agora'em tramitação, corre-se certamente o risco de
desestabilizar o pacto federativo brasileiro, além de
gerar gravíssima crise social, coisa que evidentemente
nenhum de nós deseja.

Tomemos, por exemplo, o caso da Lei de
Responsabilidade Fiscal. O art. 26, inciso li, da
proposta que foi enviada-pelo Poder Executivo prevê
que o montante global da despesa relativa a pessoal
efetivamente realizada nos Poderes Legislativo e
Judiciário de cada ente da Federação não excederá o
menor dos valores decorrentes'da~,aplicação de
limites máximos sobre o montante da receita
tributária disponível ou sobre o produto da
arrecadação própria de tributos do respectivo ente.

Ora, todos sabemos que a esmagadora maioria
dos municípios brasileirostem nas parcelas do Fundo
de Participação sua maior fonte de receita, sendo
mesmo verdade que muitos deles não dispõem de
nenhuma receita própria~ Nesses casos, obviamente,
o limite para transferências à Câmara de Vereadores
será literalmente zero, ou seja, qualquer percentuai

calculado sobre as receitas próprias, que não·
existem, implicará a inexistência de limite. Não
precisamos discorrer muito sobre as conseqüências
de se provocar o colapso do funcionamento dos
Legislativos de parcela significativa dos municípios
brasileiros.

Mas os problemas não param somente nesse
aspecto. O art. 43, § 1º, inciso 11, do mesmo projeto
prevê, na hipótese de inobservância do prazo para
adaptação aos limites impostos, que os recursos a
serem destinados aos Poderes Legislativos e
Judiciário, bem como ao Ministério Público, ficarão
retidos em conta especial, sob controle do Poder
Executivo, e sua utilização condicionada à
comprovação da observância daquele limite. Neste
caso, serão afetados os Poderes em todas as esferas·
de governo. Vale salientar, no entanto, que o bloqueio
se dará não apenas no montante que tiver
ultrapassado o limite, mas em rigorosamente todas '
as dotações, mesmo aqueles que nem sequer se
refiram as despesas de pessoal. Em nossa opinião,
uma medida dessa natureza, por mais justificável que
possa parecer do ponto de vista financeiro,
introduzirá enorme desequilíbrio na independência
dos Poderes garantida pela Constituição, já que o
Legislativo e o Judiciário poderão ver-se reféns de
atitudes arbitrárias do Executivo.

Queremos, ainda, chamar a atenção para outro
dispositivo do projeto - o art. 80, § 4º - que veda a
inclusão, no refinanciamento da dívida, da quitação
de títulos emitidos para pagamento de precatórios
judiciais e para operações de antecipação de receita
orçamentária. Isso significa que, se o Estado ou
Município não dispuser de recursos livres do
orçamento fiscal para pagamento dos precatórios e
das operações de antecipação de receita, ambas as
operações terão que ser ignoradas, institucionalizando-se
assim o "calote oficial".

Outras considerações poderiam ainda ser
feitas, mas o pouco tempo de que dispomos não nos
permite entrar em maiores detalhes. É preciso, no
entanto, deixarmos mais uma vez o alerta que todo
cuidado é pouco na discussão e aprovação das
medidas que se encontram pendentes nesta Casa.

O SR. RICARDO IZAR - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Tem V. Exª a palavra.

O SR. RICARDO IZAR (PMDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiderte,
comunico aoq nobres pares que ontem à noite a
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mesma esteja na pauta da próxima reunião do
Congresso. Sabemos que sua aprovação não é a
resposta à crise da agricultura familiar imposta por
uma política agrícola nefasta. Entretanto, beneficiará
milhares de agricultores familiares endividados com o
crédito rural e com suas atividades praticamente
inviabilizadas.

Portanto, Sr. Presidente, quero conclamar os
nobres Parlamentares a mobilizarem-se na defesa
dos pequenos agricultores do País.

O SR. AIRTON CASCAVEL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exª a palavra.

O SR. AIRTON CASCAVEL (PPS - RR. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a agenda positiva
da Câmara dos Deputados para o segundo semestre
de 1999 contempla, entre outros projetos, a Lei de
Responsabilidade Fiscal, a reforma tributária e a
chamada "Lei dos Precatórios". Todos são temas que
têm preocupado sobremaneira os governos
estaduais e municipais, porque introduzem
modificações significativas na atual sistemática de
receitas e despesas públicas,'num momento delicado
para as administrações infranacionais, que se vêem
às voltas com uma crise .financeira e econômica
praticamente sem precedentes na história do País. Se
não houver, da parte do Congresso Nacional, muito
cuidado na aprovação das modificações que estão
agora'em tramitação, corre-se certamente o risco de
desestabilizar o pacto federativo brasileiro, além de
gerar gravíssima crise social, coisa que evidentemente
nenhum de nós deseja.

Tomemos, por exemplo, o caso da Lei de
Responsabilidade Fiscal. O art. 26, inciso li, da
proposta que foi enviada pelo Poder Executivo prevê
que o montante global da despesa relativa a pessoal
efetivamente realizada nos Poderes Legislativo e
Judiciário de cada ente da Federação não excederá o
menor dos valores decorrentes'da~,aplicação de
limites máximos sobre o montante da receita
tributária disponível ou sobre o produto da
arrecadação própria de tributos do respectivo ente.

Ora, todos sabemos que a esmagadora maioria
dos municípios brasileirostem nas parcelas do Fundo
de Participação sua maior fonte de receita, sendo
mesmo verdade que muitos deles não dispõem de
nenhuma receita própria~ Nesses casos, obviamente,
o limite para transferências à Câmara de Vereadores
será literalmente zero, ou seja, qualquer percentuai

calculado sobre as receitas próprias, que não·
existem, implicará a inexistência de limite. Não
precisamos discorrer muito sobre as conseqüências
de se provocar o colapso do funcionamento dos
Legislativos de parcela significativa dos municípios
brasileiros.

Mas os problemas não param somente nesse
aspecto. O art. 43, § 1º, inciso 11, do mesmo projeto
prevê, na hipótese de inobservância do prazo para
adaptação aos limites impostos, que os recursos a
serem destinados aos Poderes Legislativos e
Judiciário, bem como ao Ministério Público, ficarão
retidos em conta especial, sob controle do Poder
Executivo, e sua utilização condicionada à
comprovação da observância daquele limite. Neste
caso, serão afetados os Poderes em todas as esferas·
de governo. Vale salientar, no entanto, que o bloqueio
se dará não apenas no montante que tiver
ultrapassado o limite, mas em rigorosamente todas '
as dotações, mesmo aqueles que nem sequer se
refiram as despesas de pessoal. Em nossa opinião,
uma medida dessa natureza, por mais justificável que
possa parecer do ponto de vista financeiro,
introduzirá enorme desequilíbrio na independência
dos Poderes garantida pela Constituição, já que o
Legislativo e o Judiciário poderão ver-se reféns de
atitudes arbitrárias do Executivo.

Queremos, ainda, chamar a atenção para outro
dispositivo do projeto - o art. 80, § 4º - que veda a
inclusão, no refinanciamento da dívida, da quitação
de títulos emitidos para pagamento de precatórios
judiciais e para operações de antecipação de receita
orçamentária. Isso significa que, se o Estado ou
Município não dispuser de recursos livres do
orçamento fiscal para pagamento dos precatórios e
das operações de antecipação de receita, ambas as
operações terão que ser ignoradas, institucionalizando-se
assim o "calote oficial".

Outras considerações poderiam ainda ser
feitas, mas o pouco tempo de que dispomos não nos
permite entrar em maiores detalhes. É preciso, no
entanto, deixarmos mais uma vez o alerta que todo
cuidado é pouco na discussão e aprovação das
medidas que se encontram pendentes nesta Casa.

O SR. RICARDO IZAR - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Tem V. Exª a palavra.

O SR. RICARDO IZAR (PMDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiderte,
comunico aoq nobres pares que ontem à noite. a
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parabenizo Minas Gerais por oferecer ao Brasil um para baixo o preço das empresas adquiridas. Isso
contraponto para fazer frente ao desastroso quando não ocorrem absurdos como os do Baneb,
neoliberalismo que está levando o País à recessão e vendido por 260 milhões. O Estado gastou 1 bilhão e
ao desemprego. 200 milhões e o comprador, Deputada Iara Bernardi,

Muito obrigado. o Bradesco, vai abater do Imposto de Renda o
O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, prejuízo que o Baneb tem. Não há coisa melhor 00

peço a palavra pela ordem. mundo. Está aqui, dito por todos os jornalistas que
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) _ entendem da matéria, muito claramente, o que

Tem V. Ex!! a palavra. significa esse desconto invisível.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela Sr. Presidente, até tenho pedido de forma

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, veemente na Comissão de Ciência e Tecnologia a
Sras. e Srs. Deputados, mais uma vez chamo a quem -comprou empresas que estão começando a
atenção da Casa para o processo de privatização apresentar prejuízos - algumas compradas agora -
brasileiro. que as devolvam ao Brasil. Não é possível! O sistema

Além de utilizarem recursos públicos via Bndes Telebrás fecharia 1999 com quase 6 bilhões de lucro
para adquirir empresas estatais, os compradores líquido.
ainda contam com outra artimanha não só para Que operação gigantesca, que movimentação
auferir lucros como para, de certa forma, achincalhar monstruosa! Um jornal noticia que a Telefónica da
o povo brasileiro e, em particular, o Congresso Espana, com relação a essa operação, obteve
Nacional. Digo isso porque esta Casa serviu de palco abatimento de 1 bilhão e 400 milhões de reais para a
para os festejos pós-leilões, quando se anunciavam aquisição de uma empresa. Compram uma empresa
os percentuais astronômicos dos ágios pagos na usando recurso público - que o BNDES empresta -
aquisição de empresas estatais. Foi o caso do e abatem a parcela do ágio do Imposto de Renda.
Sistema Telebrás, em que criticávamos o método Talvez alguns Deputados estejam até incomodados
utilizado e o cálculo feito para se chegar ao preço neste plenário - balançando-se, gesticulando-se, como
mínimo. Depois do leilão, diversos Parlamentares estão -, porque podem ter sido parceiros dessa coisa
diziam aqui, de viva voz, que o ágio havia sido inescrupulosa e suja que trama contra a Nação.
astronômico. Obviamente, o que foi dito deve atingi-los, porque

Agora, Sr. Presidente, majoritariamente S. Exas. foram avalizadores dessa política de utilização de
já devem estar percebendo o que estava invisível recursos públicos para beneficiar o capital

.. naquela transação em torno do ágio - expressão estrangeiro. Essa tem sido a prática utilizada.
usada inclusive pelo jornalista econômico Celso Lamentavelmente, esta Casa não quis - e é
Pinto. Talvez fosse invisível aos olhos da população, óbvio que não vai querer - a instalação de uma CPI
dos Deputado que quiseram tapar as vistas, mas não
aos olhos do BNDES e desse Governo. para apurar esses desmandos. Mas estamos

tomando providências, juntando documentos para
O ágio está sendo. utilizado agora como forma acionar o Ministério Público, na perspectiva de banir a

muito eficiente de transformar o que as empresas safadeza com que se tratam os recursos públicos no
aparentemente pagaram a mais pelo preço em País.
;instrumento eficaz de dedução do Imposto de Renda.
Se digo que o Governo sabia exatamente o que O SR. JOSÉ RONALDO - Sr. Presidente, peço
estava acontecendo é porque isso se configura, na a palavra pela ordem.
prática, 'como um esquema de antecipação para re- O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
solver os problemas dele e, lá adiante, as empresas Tem V. Ex!! a palavra.
abaterem do Imposto de Renda. O SR. JOSÉ RONALDO (PFL - BA. Pela ordem.

Pois bem. Todos os jornalistas da área Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
começam a denunciar o desconto invisível da Deputados, acaba de ser instalada, no Plenário nº 7
privatização, e as empresas estão abatendo do que da Câmara dos Deputados, a Comissão Parlamentar
deveriam pagar de Imposto de Renda ou fazendo de Inquérito destinada a apurar os abusos do setor de
outro tipo de operação, como utilizando esse valor medicamentos no País, que será presidida pelo
para adquirir ações, construir empresas holding e ilustre Deputado Nelson Marchezan, de grande
fazer um abatimento que, na prática, joga ainda mais experiência parlamentar, autor do requerimento de
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criação da Comissão, aprovado por este Plenário, e
relatada pelo Deputado Ney Lopes.

Tenho certeza de que ela tratará a questão com
extrema responsabilidade, como o assunto requer.
Não é mais possível observarmos aumentos tão
àbusivos nos preços dos medicamentos, alguns"
acima de 300%, nos últimos quatro ou cinco anos,
índice extremamente superior ao da inflação durante
o mesmo período. Além disso, há diferenças
absurdas no preço de alguns medicamentos
receitados pelos médicos para combater uma mesma
doença. .

A CPI, com a responsabilidade que deve ter e
contando com a colaboração de seus membros 
homens experientes, que conhecem muito bem o
Parlamento e lidam na área de saúde -, encontrará
uma saída o mais urgente possível para ajudar a
sociedade brasileira na busca de Uma solução para
os aumentos abusivos dos preços de medicamentos.

Recentemente, pronunciei-me desta tribuna e
apresentei alguns dados referentes aos preços de .
"diversos medicamentos, mostrando que havia
diferenças estúpidas. Essa Comissão, com certeza,
irá apurar com rigor essas questões. Com isso,
ganham a sociedade brasileira e este Plenário, que,
em decisão elogiada e aprovada, se não me engano,.
praticamente por unanimidade, e sancionada pelo
Presidente da República, aprovou a Lei dos
Genéricos.

Sr. Presidente, às vezes nos assustamos
quando assistimos a determinados canais de
televisão, órgãos da imprensa, jornal, por exemplo,
veicularem anúncios de maneira até violenta da
Abifarma contra a lei aprovada pelo Congresso
Nacional, nos quais afirmam que no País não existe
nenhum remédio genérico, que não poderíamos ter
aprovado lei como essa, já que aqui não existem
laboratórios ou medicamentos genéricos.

Também temos conhecimento de que o Brasil é
atualmente, em volume de gastos, o quarto
consumidor de medicamentos. No entanto, não é o
quarto no consumo de medicamentos, provando,
mais do que nunca, que os preços continuam
extremamente abusivos. O Ministério da Saúde vem
tentando resolver essa questão com seriedade.
Todavia, ainda não se mostrou totalmente
competente para coibir essa prática.

Por Isso, Sr. Presidente, aplaudo esta Casa pela
aprovação e, hoje, instalação dessa CPI, com a
certeza de que todos nós, juntos, haveremos de
realizar um trabalho profícuo, sério, dinâmico, a fim de

encontrarmos um caminho para o preço justo do
medicamento em nosso País e denunciarmos, se
assim acontecer, aqueles que estão cometendo
abuso no preço dos medicamentos em nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, peço a

palfivra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Tem V. Exll a palavra.
O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o povo brasileiro, a maioria,
vive a desesperança e a insegurança. São os
assalariados, aqueles que trabalham e produzem, os
pequenos, médios e microempresários, os
trabalhadores rurais assalariados ou envolvidos com
suas famílias na agricultura e na pecuária, pequenos
e médios comerciantes, os servidores civis e
militares, os estudantes e professores.

A exploração do trabalho sempre foi cruel, mas
não tanto como atualmente. Antes era o medo do fu
turo. Hoje o medo está no cotidiano da maioria dos
brasileiros. A desmontagem de nossa economia tem
sido tão veloz que a penúria invade os lares'
brasileiros de forma arrasadora, sem bater à porta.

A conseqüência mais imediata é a eclosão da
violência, a degradação moral, a prostituição;
sobretudo a pior das prostituições, a política. Este é o
grande mal do Brasil na atualidade. É um País que
tem tudo. Tem terras excelentes, clima favorável,

liquezas naturais incontáveis e abundantes. Tem
condições de ser o grande celeiro do mundo, de
erradicar a fome e a miséria.

No entanto, falta comida para mais da metade
da população. Há muitos anos são mantidas grandes
desigualdades sociais. Nos últimos cinco anos a
concentração de renda foi terrivelmente exacerbada.
05 pobres ficaram mais pobres. A classe média
perdeu seu status e empobreceu. A exploração do
trabalho aprofunda as desigualdades.

Para a população pobre, na verdade, há a
absoluta impossibilidade de viver decentemente ou
em convivência social civilizada. Falta-lhes tudo, até
mesmo o mínimo para sobreviver. As conseqüências
estão à vista para quem desejar considerá-Ias. A
delinqüência, a violência colocam as grandes cidades
em permanente estado de beligerância. Neste
contexto a vida e a pessoa humana estão valendo
muito pouco.

Qual a causa? Qual a razão de tamanha
degradação? A razão de tudo é a degradação moral.
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o único problema é a ausência de honestidade e
seriedade. Os homens públicos perderam a
sensibilidade, o respeito a seus semelhantes.
Enlouqueceram, para dizer o mínimo. Honradez e
decência são palavras substituídas pela ganância e a
compulsão pelo poder. Se as autoridades maiores
dão o exemplo, a corrupção toma dimensão
epidêmica. E é o que constatamos nos dias de hoje.
Há o desgoverno, falência das instituições e
desmoralização da autoridade. O reflexo para a
população de pobres é terrível, as condições de vida
são desumanas ao máximo, porque o Governo os
despreza. Não têm acesso à educação, saúde,
moradia e falta trabalho. Como o Governo não
estabelece um programa de renda mínima, ficam no
abandono absoluto.

Estamos falando, evidentemente, do atual
Governo. Fernando Henrique Cardoso é totalmente
destituído de sensibilidade elou espírito público. Em
sendo assim, a maioria dos que o rodeiam são seus
semelhantes. A chamada sustentação política do
Governo está montada num complexo amontoado de
políticos, que não tem nenhuma semelhança com
qualquer coisa séria, dizem que é uma coligação de
partidos, mas se constituiu no planalto a catedral do
fisiologismo, onde se faz o culto à corrupção. Não há
qualquer apreço à coisa pública ou aos interesses de
nossa Pátria.

A hipocrisia está no núcleo do comportamento
desses cognominados homens públicos. Uma
tapeação total. Os discursos voltados para a
população são idênticos tanto à direita como à
esquerda. Aliás, para ser claro, a direita tomou o
discurso da esquerda, fala para o'povo como se fosse
resolver todos os seus problem~ no dia seguinte.
Nos bastidores do poder tratam somente de seus
interesses pessoais e dos interel:\ses empresariais
com os quais se comprometem. Pr. decepção toma
conta do povo brasileiro.

Os interesses do País e do ppvo não contam.
Assim, nesta linha, executam a política mais perv~rsa
de todos os tempos. Estão implodindo tudo que se
refere aos interesses dos trabalhadores.
Desorganizam a sociedade ao liquidar os direitos
sociais. Em contrapartida, reforçam o poder
discricionário dos empresários. Desnacionalizam
nossa economia. Entregam, ou doam, aos
empresários"alienígenas o que poderia vir a ser a
base do desenvolvimento de nosso País. Em suma, o
governo não está voltado para os interesses dos
brasileiros ou para a construção de um futuro melhor.
Aliás, no ,que toca ao futuro, não há um programa de

governo voltado para o aproveitamento do magnífico
potencial de que dispõe o ~rasil.

O que se vê é a mais completa subserviência à
ganância dos estrangeiros, mais precisamente dos
EUA. À eles todas as facilidades. Concedem às
empresas estrangeiras benefícios inacreditáveis. O
dinheiro público desviado das áreas sociais vai para
banqueiros e empresas estrangeiras a custo
subsidiado. Tudo feito com a maior desfaçatez do
mundo. Perderam totalmente a vergonha.

Os tecnocratas estranham quando constatam
que a opinião pública se coloca contra as
privatizações. Neste caso a resposta é simples e
transcende as motivações ideológicas, porque todo o
processo foi anunciado como forma de melhorar os
serviços e permitir investimentos privados, já que
diziam estarem esgotados os cofres públicos. O
resultado prático, porém, acontece ao inverso do
discurso e da teoria: o Governo está financiando as
privatizações, os serviços pioraram, bastando citar os
apagões que, com freqüência, deixaram amplas
regiões do País sem luz e energia. O sistema de
telecomunicações está em situação de péssimo
funcionamento. Demissões em massa foram
promovidas nas empresas privatizadas, criando, em
contraposição, empregos nos Estados Unidos, na
Espanha e na França. Some-se a isso os constantes
aumentos de tarifas acertados por baixo dos panos e
autorizados com rotineira desfaçatez. Eis aí as
causas de tendência popular, em razão das mentiras
do Governo. Seu desgaste é .indiscutível e este
sentimento toma conta do País.

As projeções do Governo e do FMI indicam que
as políticas cambial e monetária provocarão, em
1999, evasão de dinheiro, com a dívida pública bem
acima de R$130 bilhões. Há um crescimento
geométrico de nosso endividamento. Neste ano, o
País pagará mais do dobro do que foi pago nos dois
anos anteriores.

Para avaliar a dimensão da cifra, vale dizer que
a União, os estados e os municípios comprometerão
cerca de dois terços de suas receitas se decidirem
pagar integralmente os juros e se não solicitarem
mais dinheiro emprestado.

Esta hipótese - tomar mais empréstimos - seria
um passo rumo ao precipício. Portanto, é inviável.
Assim, o governo teve o consentimento do FMI para
pagar juros de R$30 bilhões. O restante, com certeza,
mais de R$100 bilhões, somar-se-á ao estoque da
dívida pública. Será um crescimento da dívida bem
superior a 10% do PIB. Um escândalo.
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Enquanto escondem a verdade, propalam aos
sete ventos que a responsabilidade do déficit público
é da Previdência Social e da folha de salários dos
servidores civis e militares. Mas a verdade aponta os
encargos financeiros do Governo como o único e
exclusivo causador do maior déficit público de todos
os tempos. Desta forma, o déficit público estará
gigantescamente acima das projeções mais
pessimistas feitas no início do ano. O déficit,
repetindo, deverá ficar bem acima de 10% do PIS.
Este percentual é extremamente exagerado para os
padrões internacionais. Para se ter uma idéia, a União
Européia fixou um teto de 3% do PIS para seu déficit
anual.

Mas o dólar subiu. Quando o dólar sobe, as
dívidas externa e interna também crescem na mesma
proporção das correções aplicadas à moeda
norte-americana. Vê-se, pois, que o Governo adotou
uma notícia de dependência da moeda estrangeira
que só interessa aos especuladores internacionais. O
endividamento é o grande problema do povo
brasileiro, que, infelizmente, desconhece a realidade.
As dívidas externa e interna aproximam-se de R$800
bilhões. Assim, a dívida pública cresceu
assustadoramente nos. últimos quatro anos, com
destaque para a fase em que fizeram a
desvalorização do real, no início do ano - esta, sim,
esconde um crime inominável.

Acrescente-se a tudo isso o lucro exorbitante
dos bancos. O lucro acumulado pelo conjunto dos
bancos em 1999 já atingiu R$10,485 bilhões, cifra
que equivale a mais de cinco vezes o resultado obtido
pelo sistema financeiro durante todo o ano passado.
Esse resultado espetacular deve-se ao golpe
aplicado através da desvalorização do real, em ja
neiro, que continua a engordar o caixa das
instituições financeiras até hoje. E, se não houver
uma grita popular, o processo de sangria continuará.
A lista dos bancos mais lucrativos é encabeçada
pelas instituições financeiras com controle acionário
de estrangeiros, como o Bank Boston, Morgan Guar
anty Trust, o ING Sank,o Chase Manhattan, entre
outros, inclusive os grandes bancos brasileiros, como
o Banco Itaú, cujo lucro aproximará de R$2 bilhões.

Um País cujo povo vive sérias dificuldades
torna-se o paraíso das instituições financeiras. O
Governo facilitou uma lucratividade que as capacitou
a duplicar seu patrimônio em apenas um ano.

Esvaziam nossa economia, cortam recursos da
área social, reduzem salários, atingem os
aposentados duramente. Os pobres morrem à
mingua, pois deixaram de distribuir 3,4 milhões de

cestas básicas. Quando recomeçarem sua
distribuição, as cestas sofrerão redução de 25 para
16 quilos, irão com menor quantidade de feijão e sem
açúcar. Ai está o desdém do Governo para com as
questões sociais.

Mas para os banqueiros a coisa é diferente. É só
fazer a leitura dos balancetes dos bancos entregues
ao Banco Central, recentemente. E este assalto ao
Erário ocorre em nome de que e de quem? É claro,
em nome dos interesses dos especuladores e
banqueiros. Para os famélicos só e apenas o discurso
progressista, para os banqueiros e especuladores
todo o dinheiro disponível e também o indispensável,
que será rapidamente disponibilizado. A fonte de
recursos é sempre a mesma. Fluí através do confisco
da renda dos trabalhadores brasileiros. O Ministro
Waldeck Ornélas, descaradamente, foi aos Estados
Unidos explicar como pretende tungar dinheiro dos
trabalhadores e inativos brasileiros, segundo
registrou o Diário Oficial da União. Esta é uma
verdade inconteste.

Se antes havia dúvida, hoje não há mais.
Fernando Henrique Cardoso, enquanto Ministro do
Exterior, tramou com o Presidente Clinton sua ida
para o Ministério da Fazenda e, posteriormente, sua
campanha para a Presidência da República. Teve in
tegrai apoio dos norte-americanos, inclusive recursos
financeiros fornecidos pelas grandes empresas
deles, sobretudo, do Grupo Time-Ufe (diga-se Rede
Globo). Em troca assumiu o compromisso de
subordinar seu governo à orientação dos EUA. Foi
além, aceitou nomear o Ministro da Fazenda de
preferência do Governo norte americano, o Sr. Pedro
Malam, que veio diretamente do BIRD para o
Ministério da Fazenda. E enquanto não trouxe
Arminio Fraga para o Banco Central não pôde
concluir a armação do esquema de expropriação de
nosso dinheiro. Hoje, o Governo brasileiro não tem
sequer autonomia para emitir dinheiro. Somente
emitirá dinheiro para pagamento de suas despesas
se comprar o correspondente lastro de dólares. É
uma vinculação absurda, que interessa só aos
norte-americanos e aos banqueiros de sua
preferência.

Os sinais de perigo e crise institucional estão
ficando cada vez mais sérios: a constante
desmoralização e depreciação do Congresso
Nacional; o descrédito e a impopularidade crescentes
do Presidente Fernando Henrique Cardoso; o
aumento terrível da criminalidade; a degeneração
violenta dos organismos policiais; a falência múltipla
dos órgãos do Estado; o esvaziamento moral e ético
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no exercício de cargos públicos; perda de referências como, segurança pública, saúde e educação. Para
essenciais da cidadania e de símbolos que que se cumpra esta tarefa, o Estado precisa impor um
despertavam o amor à Pátria. A inexistência de nível de tributação relativamente alto. Por outro lado,
perspectiva para o futuro ede qualquer resquício de o País não tolera uma carga tributária elevada, tendo
esperança fazem crer que a inércia e a omissão em vista a necessidade de poupança e investimento
poderão ter conseqüências muito graves. privados exigidos para se consolidar uma verdadeira

É preciso que 0,8 homens de bem deste grande economia de mercado.
País insu~am·se contra este crime que solertemente A carga tributária bruta no Brasil situa-se hoje
vem sendo perpetrado contra nosso povo. As ao redor de 30%. Além de elevada, esta carga é
instituições da sociedade civil, as organizações de considerada mal distribuída: poucos pagam e, o que é
importância de nosso País preCisam informar e pior, os mais pobres pagam proporcionalmente muito
mobilizar o povo enquanto é tempo. Cabe às pessoas mais. O trabalho, por exemplo, é altamente taxado.
comprometidas com os direitos humanos, com a Mesmo considerando que os rendimentos do trabalho
cidadania e com a vida ajudara organizar um protesto têm reduzido sua participação na renda nacional, a
nacional, antes que se instale a convulsão social de incidência da tributação sobre ele tem sido
maiores proporções do que ta em que já nos constantemente majorada. O Imposto de Renda na
encontramos. Não permitamos que o horror da guerra fonte atinge basicamente o trabalho assalariado e,
entre irmãos surja em razão da irresponsabilidade e entre os assalariados, os servidores públicos são os
inconseqüência do Governo. A solução civilizada virá que suportam a maior carga. Enquanto isso, os
pelo embate da idéias e da mobilização organizada rendimentos de capital são modestamente taxados.
de nossa sociedade. Tenhamos a consciência de que Tomemos o caso do sistema financeiro: em recente
somente este caminho nos resta e trilhemos por ele declaração, o Secretário da Receita Federal chegou a
antes que seja tarde demais. O Governo Federal e os afirmar que os bancos pagariam muito mais imposto
Governadores dos Estados estão insensíveis à se estivessem sujeitos ao regime tributário das
realidade. Não estão conseguindo controlara pequenas empresas (SIMPLES). Segundo o Sr.
criminalidade epidêmica. É preciso agir, sobretudo Secretário, "66 instituições financeiras pesquisadas,
canalizar as energias da insatisfação no rumo de em 1997, teriam pago pelo sistema SIMPLES mais de
soluções que despertem esperanças e credibilidade 3,5 vezes o que recolheram de Imposto de Renda e
no povo. Somente assim livraremos o País da de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido".
desordem generalizada. É preciso dar ânimo ao povo Além dessas distorções, deparamos, ainda,
para que construa seu futuro através da participação com o problema da sonegação, que, se estima,
e, muitomais, para que seja recuperada a soberania e atingiria em torno de 50%. Ao lado da sonegação
restituído o respeito que o Brasil merece. cresce também, de forma descontrolada, o índice de

Sr. Presidente, peço a V. Ex' que meu pronunci- evasão fiscal. . São, ainda, elevados os valores
amento seja divulgado em A Voz do Brasil e no Jornal correspondentes às renúncias fiscais (isenções,
da Câmara. deduções, créditos, compensações), aos Parcelamentos,

Era o que tinha a dizer. às remissões e às anistias fiscais. Para compensar
toda esta perda de arrecadação, o Estado termina por

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS -Sr. utilizar o recurso sistemático da criação de novos
Presidente, peço a palavra pela ordem. tributos ou aumenfo de alíquotas, onerando, assim,

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - exageradamente, o poder. de compra das pessoas
Tem V. ExD a palavra. físicas e afetando a. competitividade dos agentes

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB econômicos, predispondo todos ao descumprimento
- CE. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso:) - das obrigações perante o Fisco.
Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, constitui hoje O peso d,a carga tributária e sua má distribuição
unanimidade nacional a necessidade de "se são percebidos com maior intensidade e maior ampli-
implementar a reforma tributária no País. tude ainda'quando comparamos com a qualidade dos

Vivemos hoje grande dilema: precisamos eléVar serviços prestados à popUlação. Tudo o que se paga
substancialmente a receita pública, pois uma torna-se exagerado quando a contrapartida do
economia em processo de crescimento como a nossa Estado é insuficiente e insatisfatória.
exige grandes investimentos em infra-estrutura' Para'enfrentar todos seus problemas de caixa,
produtiva e na prestação de serviços essenciais, tais os sucessivos Governos têm promovido remendos
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sistemáticos para a cobertura de déficits e de
desequilíbrios decorrentes de causas essencialmente
financeiras. É importante, porém, salientar que a
experiência tem demonstrado que, além de não se
eliminarem os déficits, a tendência é pelo
agravamento das distorções do sistema.

O projeto de reforma tributária entrou numa fase
decisiva. O Relator apresentou seu parecer, que
deverá ser debatido e votado. Não interessam as
querelas e as pequenas nuances que envolvem o
texto do parecer. O importante agora é nos atermos
ao núcleo do projeto, que são as modificações COI)1

vista ao aumento da competitividade da economia
nacional. É necessário eliminar esta série de tributos
que incidem, de maneira cumulativa, sobre a cadeia
produtiva, desonerar os investimentos, reduzir o
custo de geração de empregos.

Outro aspecto importante que merece todo
nosso apoio são as medidas com vista à simplificação
do sistema tributário. A enorme quantidade de
tributos hoje existentes, bem como a proliferação de
leis, normas e regulamentos, terminam por facilitar a
sonegação. A experiência nos revela que a
simplificação ajuda a reduzir a evasão fiscal e a
aumentar a eficiência do sistema.

Por último, Sr. Presidente, Sr's e Srs.
[)eputados, gostaríamos de salientar trabalho
elaborado por técnicos do Ipea que estuda os efeitos
da carga tributária no consumo de alimentos nas
grandes regiões urbanas brasileiras. O estudo conclui
que a tributação sobre os alimentos básicos é
extremamente regressiva, isto é, tem um peso bem
maior sobre as camadas mais pobres da população.
A isenção tributária para os alimentos básicos teria,
portanto, forte impacto positivo na melhoria da
distribuição de renda.

A pesquisa revela que a tributação sobre os
alimentos representa, em média, 13,48% do seu
preço final. A maior carga fiscal sobre os"alimentos foi
encontrada em Fortaleza e Brasília. Nas duas
cidades, considerando o gasto médio das famílias, a
tributação supera os 16% do preço final da cesta
básica.

Nas cidades pesquisadas, alguns alimentos
importantes do consumo das famílias de baixa renda
têm carga fiscal extremamente elevada: leite em pó
integral (22,81%), margarina (22,52%), farinha de
trigo (21,50%), açúcar (20,62%), macarrão (19,01 %),
.óleo (18,88%), sal refinado (17,15%), arroz (16,36%),
pão francês (16,09%).

Nas cidades onde é mais acentuada 8\

proporção de indigentes, o que acontece
principalmente no Nordeste, a tributação regressiva
sobre os alimentos tem um efeito maléfico na
distribuição de renda. A desoneração proposta
proporcionaria, portanto, crescimento da renda e,
conseqüentemente, maior consumo de alimentos
pelo segmento que vive na faixa de pobreza absoluta,
ou seja, os indigentes.

O dispêndio com a aquisição dos produtos da
cesta básica corresponde a cerca de 70% do total das
despesas com alimentação das famílias com renda
de até dois salários mínimos. A taxação desses
produtos tem um impacto significativo no poder de
compra dessas famílias. Em Fortaleza e Brasília,
segundo a pesquisa, o dispêndio com o pagamento
de tributos indiretos incidentes sobre alimentos
representa mais de 8% do rendimento per capita
das famílias com renda de até dois salários
mínimos.

Do lado da receita, os Estados e Municípios não
sofreriam grandes perdas. Considerando-se o ICMS,
se a alíquota caísse para 2%, nos Estados das
Regiões Norte e Nordeste, a perda seria,
tão-somente, de 5 a 6% das receitas oriundas da
cobrança daquele tributo.

Como se vê, são medidas simples que exigem,
para sua implementação, tão-somente vontade
política. No bojo da reforma tributária, elas
representam um grande, .avanço para superar o
caráter regressivo, perverso e iníquo da carga
tributária, que atinge fU'1damentalmente o segmento
populacional carente. No momento em que se
mobiliza a sociedade para'o combate à pobreza, esta
medida, é claro, não seriaa p~macéia, não eliminaria,
.por si só, a indigência. Representaria, porém, um
passo importante para a redução do contingente de
excluídos do País. '

Temos certeza, porém, de que o trabalho
desenvolvido pela Comissão Especial da Reforma
Tributária, tendo à frente seu Presidente, Deputado
Germano Rigotto,. e Relator, Deputado Mussa
Demes, chegará a bom termo. Resta ao Congresso
Nacional, acelerar a .tramitação da emenda
constitucional e, posteriormente, a votação da'
legislação complementar,,· viabilizando, assim,a
consolidaç~o d,oi.proCes$O· de· estabilização e a
retomada do, processo de'desf'nvolvirriento.
Parabenizo, portanto, os DeputadosGer.mano Rigotto
e Mussa Demes.peJo trabalho desempenhado·p'ela
Comissãq..
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Sr. Presidente, informo a V. Ex!! que dou entrada
no projeto de lei que dispõe sobre a reserva de vagas
nas instituições públicas de ensino superior.

Muito obrigado.
O SR. ADÃO PRETTO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 

Tem V. Exª a palavra.
O SR. ADÃO PRETTO (PT - RS. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, prezados
colegas, esta semana ocorreu um fato inédito no
Brasil. Os agricultores ligados ao MST - Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra - fizeram uma
manifestação na fazenda do Presidente da
República.

S. Exª, que se encontra no exterior, mais
precisamente em Cuba, recebeu com ironia essa
informação e trata em tom de brincadeira questão tão
séria, tão profunda, dizendo que certamente foi ato de
apoio a um Presidente que mais tem feito
assentamentos na história do Brasil.

Sr. Presidente, prezados colegas, o Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra está cansado de
servir de propaganda para este Governo que só faz
reforma agrária no papel, quando, na prática, ela está
acontecendo na base de luta e sacrifício dos'
agricultores.

Os dados nos mostram que de 1990 a 1999
foram feitas 2.194 ocupações de terras. Nada mais
nada menos que 368.325 famílias ocuparam terras
improdutivas no Brasil. Esses assentamentos foram
forçados. No Rio Grande do Sul, por exemplo, foram
assentadas mais de 300 famílias. numa fazenda
desapropriada no Município de Viamão. Já faz mais
de um ano que essas famílias estão assentadas e
ainda não receberam um centavo sequer de
financiamento.

Os agricultores estão em piores condições do
que quando estavam acampados. Muitos deles
ficaram três anos acampados, mas, nesse período,
contaram com a solidariedade de entidades,
sindicatos e igrejas, que faziam campanha e levavam
alimentos para suas famílias. Agora simplesmente
mudaram o barraco para a terra definitiva e não
recebem mais nada, porque, afinal de contas, são
assentados. Eles estão sendo motivo de chacota
para as pessoas que são contra esse movimento,
que dizem que não adianta dar terra para os
agricultores se eles não produzem, e ali está o
exemplo.

Sr. Presidente, a mesma história se repete na
Fazenda Barriguda, em Minas Gerais, que se
encontra numa pendenga há quatro anos. Não se de
fine a desapropriação em definitivo e os agricultores
estão em cima da terra. Portanto, não conseguem
financiamento, não conseguem nada.

É este o motivo do protesto que os agricultores
fazem na fazenda do Presidente da República.
Reivindicam não aquela terra, porque certamente
ela é produtiva, mas financiamento e condições
para produzir alimentos não só para suas famílias
como para milhares de outras também
necessitadas.

Temos terras devolutas e agricultores dispostos
a produzir, mas o Governo faz uma reforma agrária
pela metade. As terras são liberadas graças à luta e
ao protesto dos agricultores, mas os financiamentos,
lamentavelmente, não saem. Tanto é verdade que
foram cortados do Orçamento da União 50% dos
recursos destinados à reforma agrária. E dos que
ainda sobraram, apenas 30% foram postos em
prática.

O Governo faz propaganda dizendo que vai
assentar 80 mil famílias, mas, na prática, não
assentou sequer 30 mil.

Muito obrigado.
O SR. PAULO ROCHA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Them"ístocles Sampaio)

Tem V. Exª a palavra.
O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs, Deputados, tenho recebido em meu gabinete
diversas manifestações de preocupação em relação
ao adolescente autor de ato infracional, conforme
consta na medida provisória que está sendo
apreciada por esta Casa, que visa reduzir a idade da
imputabilidade penal para 14 ou 16 anos.

Preocupa-nos o encaminhamento que está
sendo dado a esta questão, pois o aumento da
violência urbana no País tem sido visto como
responsabilidade dos adolescentes, quando o que
constatamos é que a grande vítima da violência é
exatamente o menor. Levantamento feito pelo Centro
de Defesa da Criança e do Adolescente Emaús
revelou que desde o início da década os casos de
maus-tratos e violência praticados contra crianças e
adolescentes aumentaram. Somente na Região
Metropolitana de Belém, enquanto em 1990 foram
constatados 2.277 casos de práticas de violência, em



O SR. GERALDO SIMÕES (PT - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, quero parabenizar a

o SR. GERALDO SIMÕES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado
Geraldo Simões.

o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Concedo a palavra pela ordem ao nobre
Deputado Evilásio Farias. S. Exª dispõe de cinco
minutos.
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1997 esse número subiu para 5.657 casos, com de interesse do Governo, para colocar em regime de
média mensal de 472 casos. urgência projeto de lei, côm o apensamento de vários

A violência mais freqüente foi a lesão corporal, outros - hoje são mais de trinta, de autoria -de
com 46,65% dos casos; seguido de maus-tratos, com Deputados -, que visa proibir o porte, o uso e a
27,38%, e desaparecimentos, 9,81%. comercialização de armas de fogo neste País.

Outra constatação é que os adolescentes e Não entendo o pretexto que levou os
crianças na faixa etária entre 12 e 15 anos e 8 e 11 Deputados, autênticos representantes do povo, a
anos foram as vítimas preferenciais de práticas e atos votar contra esse projeto, que, com certeza, vai ao
violentos. encontro da vontade da grande maioria da população

A Constituição de 1988 determina que a criança brasileira e, sem dúvida, contribuirá para a diminuição
e o adolescente têm prioridade absoluta, e o Estatuto do índice de violência e do número de homicídios no
da Criança e do Adolescente, fruto de ampla País.
mobilização da sociedade brasileira, surgiu com o O Brasil se encontra em primeiro lugar no
objetivo de proteção integral e responsável por uma mundo em número de homicídios por arma de
nova cultura e novas práticas para cuidar e proteger a fogo.
infância e adolescência brasileira. Isto posto, Sr. Presidente, nobres Deputados,

Porém, o que constatamos é que em vários dentre as várias causas de violência por todos
Estados isso não vem sendo obedecido, resultando conhecidas, sem dúvida, encontra-se a arma de fogo.
em violências e mortes no cotidiano de nossas Segundo estimativas de pesquisadores da USP,
crianças. podemos ter no País até 18 milhões de armas à

É necessária uma reflexão sobre essa questão, disposição da população.
pois se em alguns estados as medidas previstas no Se V. Exlls não concordam com a aprovação
Estatuto da Criança e do Adolescente não vêm sendo desse projeto sob a argumentação de que duas ou
cumpridas, cabe aqui a pergunta do porquê esse três fábricas de armas estão gerando emprego, é
mecanismo de proteção não estar sendo executado. preciso que conheçam o custo desses empregos
É necessário, sim, que o Estatuto da Criança e do para a população brasileira. Nem me refiro à perda
Adolescente seja efetivado, pois é um instrumento de maior, que é a da vida, o maior direito, o maior
cidadania e responsabilização de adultos e jovens. É patrimônio de cada um de nós; refiro-me a outro
necessário que medidas socioeducativas sejam aspecto, aos gastos hospitalares em conseqüência
colocadas em prática protegendo nossas crianças e da violência. Há na periferia de São Paulo um hospital
adolescentes. cujos gastos com essas vítimas chegam a atingir 80%

Era o que tinha a dizer. de sua receita. Esse dado é para que V. Exªs façam
idéia do que isso significa economicamente para o
País.

Creio que a vontade do Ministro da Justiça, Dr.
José Carlos Dias, um humanista, deva ser no sentido
da aprovação desse projeto. Não entendo por que
cinco bancadas de sustentação votaram contra o
interesse do próprio Governo, sem considerar que
estão indo contra a vontade do povo, que tem por
objetivo ceifar, de uma vez por todas, a violência - o
maior drama da população brasileira.

o SR. EVILÁSIO FARIAS (Bloco/PSB - SP.
Pela ordem.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, há neste País um problema de inténsa
gravidade: a violência. Juntamente com o
desemprego, é a violência o que mais preocupa, o
que mais atormenta a nossa população.

A Câmara dos Deputados, para estar em
sintonia com os anseios da sociedade e ser um órgão
autenticamente representativo, tem a obrigação de
mostrar-se sensível a tão grave e profundo problema
que ora vivenciamos.

Mas, na sessão de ontem, vi algo meio
surrealista: cinco partidos da bancada de sustentação
do Governo votaram contra um requerimento também
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Comissão de Agricultura e Política Rural, que, nesta
manhã, aprovou, por unanimidade, projeto de lei
apresentado pelo núcleo agrário do PT, subscrito
por vários Deputados e encabeçado pela Deputada
Luci Choinacki.

Esse projeto de lei, com certeza, sinaliza uma
mudança de comportamento do Governo brasileiro
na Organização Mundial do Comércio,
particularmente na reunião que ocorrerá em Seattle,
de 30 de novembro a 3 de dezembro.

Sr. Presidente, ontem o Ministro da Agricultura,
Sr. Pratini de Moraes, disse à imprensa que o Brasil
pode boicotar a reunião da Rodada do Milênio. E não
é sem razão que S. Exª desabafa da maneira como
fez ontem na imprensa. As relações comerciais do
Brasil com os países ricos, principalmente os da
Comunidade Européia, Estados Unidos e Japão, a
partir de 1994, vêm acumulando déficits
extraordinários. O déficit de nossa balança com os
Estados Unidos é de mais de 3 bilhões de dólares,
com a União Européia, ano passado, foi de 2 bilhões
de dólares.

Sr. Presidente, o Brasil está aberto para
receber qualquer tipo . de mercadoria, de
quinquilharias desses países, sem qualquer
restrição, sem controle, sem cota, nem barreira.
Mas naqueles países a situação é diferente. Para
nosso produto entrar lá tem que passar por isso
tudo. O próprio Ministro, na reportagem, diz que a
União Européia subsidia um produtor de açúcar na
ordem de 500 dólares por tonelada, enquanto o
preço da tonelada de açúcar no mercado
internacional é de 160 dólares.

A União Européia gasta com subsídio 140
bilhões de dólares; os Estados Unidos,1 00
bilhões de dólares; e o Japão, 55 bilhões de
dólares. Não dá para os produtos brasileiros
competirem com os produtos desses países com
tantos subsídios, conforme acabei de citar. O
projeto da Deputada Luci Choinacki - aprovado
hoje por unanimidade na Comissão de Agricultura
e Política Rural -, que estabelece o pico tarifário,
é para corrigir essa situação. Todos os produtos
importados que tiverem benefício de subsídio no
seu País vão pagar tarifa aqui no Brasil. Vamos
igualar a competição. O leite sem subsídio do
Brasil não tem condição de competir com o
subsidiado da Europa.

O projeto da nobre Deputada estabelece que
não haverá essa cobrança, que não haverá essa
barreira para os produtos do Mercosul, com exceção
dos que venham de outros países pela via da

triangulação. Será necessarlo comprovar que os
produtos do Mercosul de fato são produzidos pelos
países do Mercosul. Há também outra exceção para
situação de emergência, em que esteja faltando
determinado produto no Brasil. Aí, sim, Sr.
Presidente, poderemos importar produtos dos países
ricos, mesmo com esses subsídios.

O que a Comissão de Agricultura e Política Ru
ral fez hoje, aprovando a proposta extraordinária da
Deputada Luci Choinacki, é uma contribuição para
que o Governo do Brasil mude de posição, saia dessa
submissão e tenha um comportamento mais altivo, à
altura da grandeza do País, e que defenda, além dos
interesses do País, os dos produtores.

Sr. Presidente, acredito, com muita convicção,
que a Casa está precisando dar uma sacudida no
Governo, chamar sua atenção, aprovar projetos como
o da nobre Deputada. Dessa forma, levarão nossos
representantes na Organização Mundial do
Comércio, principalmente na Rodada do Milênio, com
sentimento de Brasil, a defender seus produtores com
mais altivez e independência, discutindo de igual para
igual com americanos, europeus e japoneses. É
preciso que digam claramente que o Brasil vai
comprar seu produto, mas que eles vão comprar o
nosso dessa maneira.

Assim, Sr. Presidente, estou convencido de que
a Casa corrigirá grande deficiência do Governo
brasileiro nas relações multilaterais da Organização
Mundial do Comércio.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PEDRO WILSON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem V. EXª a palavra por cinco minutos.

O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Parlamentares, por iniciativa da
Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos
Deputados, das organizações não-governamentais,
da Fundação Cultural Palmares e do Departamento
de Direitos Humanos e Temas Sociais do
Itamaraty, está sendo realizado, no Espaço Cul
tural Zumbi dos Palmares da Casa, seminário para
discutir a questão do racismo e da xenofobia, tema
que será estabelecido para uma conferência das
Nações Unidas em 2001.

Saudamos o Presidente da Comissão de
Direitos Humanos, Deputado Nilmário Miranda, e as
demais lideranças, homens e mulheres que vieram ao
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Espaço Cultural Zumbi dos Palmares debater temas
importantes como desigualdade, racismo e
discriminação racial.

Comemora-se, no próximo dia 20, o Dia
Nacional da Consciência Negra, o dia de Zumbi dos
Palmares, esse herÓi nacional que queremos cada
vez mais elevado no sentimento da nacionalidade
para resgatar os direitos dos índios, que já estão há
mais de 500 anos no Brasil, e dos negros, que tanto
contribuíram para este País.

Sr. Presidente, V. Exil conhece muito bem a
comunidade dos Calungas, na região de Cavalcanti
e Monte Alegre. Essa comunidade precisa ter seus
direitos resgatados, tanto a demarcação de suas
terras quanto o processo de educação, assistência
social e saúde. Esse quilombo é a melhor
expressão da luta e da resistência dos negros con
tra a escravidão, contra o famoso 13 de maio de
1888, que foi apenas uma data e não a liberdade, a
emancipação da raça negra, que veio para este
País de forma obrigatória, mas que aqui contribuiu
para o desenvolvimento econômico, social e
cultural.

É hora de falar de Zumbi, é hora de apelar para a
consciência negra. Mais uma vez é hora de alertar a
sociedade brasileira para a difícil realidade vivenciada
pelos negros no Brasil, que da senzala aos nossos
dias padecem das mais diversas formas de
discriminação em todos os âmbitos, do social ao
político, do econômico ao cultural.

Na Semana Nacional da Consciência Negra,
alguns dados - vale ressaltar que são dados cíclicos,
pois a realidade não muda - informam-nos aspectos
intrigantes para se revelar a face oculta da
discriminação racial em nosso País. E não é preciso
ser douto no assunto para constatar a cortina de
fumaça que encobre tal realidade.

Como já disse, sou conhecedor dessa realidade
de Goiás, como Deputado da região nordeste do
Estado. Também é conhecedora dela a ilustre
Deputada Lúcia Vânia, que foi Secretária Nacional da
Ação Social. Podemos perceber que no Brasil há uma
profunda discriminação contra os pobres, mas,
especialmente, contra os negros.

Para se ter noção da disparidade que marca as
relações raciais, pode-se observar os últimos dados
da pesquisa do Instituto Sindical Interamericano
pela Igualdade Racial - INSPIR e do Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos
- DIEESE, que apontam que os trabalhadores negros
recebem 40% menos que os trabalhadores brancos e

ainda por cima cumprem uma jornada de trabalho su
perior.

A situação é mais grave ainda quando o assunto
é mulher negra. Os dados mostram que elas estão
no patamar mais inferior do mercado de trabalho,
recebendo os piores salários, para não dizer os
refugos de toda a sociedade, numa amostragem
nítida de que a escravidão perpassa pelo tempo.
Pior, a escravidão no Brasil, ainda que queiram
omitir, está arraigada numa cultura de dominação
branca.

A pesquisa mostra ainda que a taxa de
participação da população negra no mercado de
trabalho é de 63,2%, enquanto a população não
negra tem participação de 60,9%. A inserção também
é mais intensa nas mulheres negras, com
participação de 53,8% contra 49,5% das mulheres
brancas.

Por sua vez, a comparação das taxas de
desemprego nas diferentes regiões mostram que os
negros estão em maior número. No total das regiões,
50% dos desempregados são da raça negra. Os mais
surpreendente é que em Salvador a taxa de
desemprego dos negros é 45% maior que a dos
brancos, apresentando cerca de apontos percentuais
de diferença. Lá, os negros são 84,4% dos
desempregados. O fato é de se estranhar, uma vez
que Salvador é a metrópole onde se encontra a maior
população negra do Brasil.

Verifica-se ainda na pesquisa citada que o
trabalho assalariado e o autônomo agregam
cerca de 80% dos ocupados. Na atividade
doméstica os negros representam o dobro da
mão-de-obra. A pesquisa continua sinalizando
que são os negros que mais ocupam funções não
qualificadas, representando entre 24 a 30%,
conforme a região.

Quando o assunto é salário, a situação se
agrava ainda mais. Segundo o Inspir e o Dieese, o
rendimento dos trabalhadores negros é, em média,
cerca de 60% dos salários dos não negros. A
diferença é ainda maior nos rendimentos das
mulheres negras, que ganham menos da metade do
que ganham as mulheres brancas e têm salários até
80% inferiores ao de um trabalhador branco.

Esses dados foram publicados pelos jornais
Diário da Manhã, do dia 16 de novembro, e Correio
Braziliense, que esta semana também publicou uma
densa matéria sobre o assunto, e assim também
outros jornais, de forma esporádica, denunciam a
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discriminação que predomina nas relações raciais no
Brasil.

Para citar outra fonte de pesquisa, os números
sobre a mortalidade infantil entre os negros são
alarmantes. Segundo o IBGE, em pesquisa
realizada em 1996, a taxa de mortalidade infantil
entre crianças negras e pardas brasileiras é dois
terços superior à da população branca da mesma
idade, o que significa que até os 5 anos elas têm
mais chance de morrer qae uma criança branca. A
mortalidade de crianças negras até 5 anos é de 76
crianças a cada mil nascidas vivas; no caso das
crianças brancas, é de 46 a cada mil nascidas
vivas. As chances de sobrevivência das crianças
negras e pardas do País são conseqüência da
segregação socioeconômica a que são
submetidas suas famílias.

A questão que ora indagamos, Sr. Presidente, é
nossa postura em relação a tantas constatações do
fato e tão poucas ações concretas para minguar o
problema. Não podemos aceitar essa forma de
violência contra os direitos humanos de milhões e
milhões de negros.

Nesse sentido, lembramos aqui um dos maiores
líderes da resistência negra em nosso País: Zumbi
dos Palmares.

No dia 20 de novembro, relembramos a
memória do guerreiro negro Zumbi dos Palmares,
símbolo da luta pela emancipação do negro no Brasil.
Essa data marca a passagem dos 305 anos da morte
de Zumbi. Delatada a existência do grupo de Zumbi
por um dos companheiros, que foi duramente
torturado, após nove meses de combate Zumbi era
morto, seu corpo mutilado, sua cabeça cortada e
exposta ao público em Recife.

Esta data de 20 de novembro é considerada
pela comunidade negra o Dia Nacional da
Consciência Negra, sendo estabelecida em repúdio
ao dia 13 de maio, suposta data de libertação dos
escravos com a assinatura da Lei Áurea, lei esta que
não garantia aos negros nenhuma proteção
econômica e social; ao contrário, deixava os negros
abandonados à própria sorte.

A epopéia da liberdade começa antes do
nascimento de Zumbi. Ao final do século XVII, os
negros que conseguiram refugiar-se adentraram as
matas do sertão brasileiro e criaram comunidades
autônomas, que se espalharam por outros Estados 
como Amazonas, Maranhão, Pernambuco, Alagoas,

Sergipe, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Mato
Grosso e São Paulo -, dando origem, assim, aos
quilombos. De todos os quilombos, o de maior
impacto foi o dos Palmares, localizado na Serra da
Barriga, Estado do Alagoas.

O Quilombo dos Palmares resistiu durante
quase 100 anos aos ataques das tropas governistas,
sendo Zumbi a expressão maior dessa história de
resistência. O quilombo foi dizimado por Domingos
Jorge Velho, considerado pelos jesuítas o maior
inimigo do Brasil, um bandeirante paulista sem
escrúpulos, cuja especialidade era caçar índios e
vendê-los como escravos. Depois de vários combates
Zumbi foi morto - foi morto o guerreiro, mas o símbolo
Zumbi e a bandeira imortalizaram-se.

Viva Zumbi dos Palmares! Viva a semana da
Consciência Negra! Vivam os direitos humanos para
negros, índios e brancos!

Muito obrigado.

O Sr. Themfstocles Sampaio, § 29 do
art. 18 do Regimento Interno, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Pedro Chaves § 29 do art. 18 do
Regimento Interno.

O SR. JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Chaves) 
Tem V. Exª a palavra.

O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
encaminho à Mesa projeto dispondo sobre normas e
parâmetros a serem seguidos pelas empresas
objeto do Programa Nacional de Estatização.

O SR. MARCOS CINTRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Chaves) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. MARCOS CINTRA (Bloco/PL - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero apenas comunicar à Casa publicação feita nos
jornais O Estado de S. Paulo, Folha de S.Paulo e
Gazeta Mercantil de grande manifesto sobre a
reforma tributária.

Por se tratar de documento de extrema
importância no atual momento do País, solicito a
V. Ex!! que o faça constar nos Anais da Casa.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:
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.",STO
Emenda 008 CE/99: a solu,õo para a Reforma Tributária

Os cii/lllliiu'i (! os enlidades ql.JP. subscrevem omanifesto vêm
oplescnllll 11 Noçiío UIIIO justo e evoluído proposto poro o
',islf'II"! Ir i"ulríl io.

oPROBI.EMA
1) Oolunl si~lelllo Ilibutúrio possui graves eperversos defeilos,
olllpllllllcllte conhecidos e denumiodos, que empoblecem o
PlIís (! ovilrulII seus cidadãos. ANocão espero que o reformo
do sí~lelllo li ihutório posso el radicor lois distorcões, entre os
quois se desl(l(om:
• us elevmllls sonegação, elisão e cOf/upção fiscais;
• or.xI1lJr.ludn cargo fiscal poro compensar osonegoçõo;
• os enm mes gllstos poro realizar oarrecadocõo;
• ogigunlÍ'ílllo, ocomplexídode eohellllelislllo i/1I suo legislocõo;
• li IleslOlIlunol contencioso judicial;
• mdi\torroes olo((Jtivos devidos aos alias tributos sob,e o

fOIOl Iloholho;
• o injusto dishihuíçõo do holo urremdodo enlte os entes

fr.dl!lOtivos;
• operllll dI) cumpelitividade no comércio exterior causado

pelos" illlllos mio desonmóvcis no exportoçõo e pelos nõo
incidenles na importacão, e

• a inslabilidude do sistema, otodo horo remendado, inibindo
o1'!lIIrHIIlCO de longo prozo e os inveslimentos.

A SOLUCÃO
7) fi. evolucôo do conhecimento 110 IlfO "11 clehônico cdo
lelenllilirn. "li.· ,,, i1s lIIudonços nos formas dI) produçõo,
comCl(Íoli,O(. . iir,uiilnçãó de pogamenlos e transações
eco"õmiw·fi"o/lceiras, coloco ociência tributário frente o
uma "OVO f/Onteiro temológica. Hoje tornou-se possivel o
niocõo de um sislemo tributário (Opoz de eliminor todos os
glUves l' fim VClsO~ defeitos acima elencodos.

3) fi. plillcipulmudon~o de paradigma requerido poro isso éa
substituiçõo dos clássicos impostos dedoratórios, em que o

contribuinte contabilizo suas atividades ededora sua obr~õo
tributária, eoESlodo fiscalizo a veracidade do informação,
por outros, nõo-declorolórios, em que obase de incidência é
medido elr.I,on;COIllente, de formo automático e in(onlrovelsa,
e que siio imunes à sonegocão. Esta formo de arrecadação,
por suo simplicidade, lem cuslo diminulo tanIa poro o Eslodo,
quanto poro ocontribuinte.

4) Onovo sislema tributário deveria estar alicercodo em dois
imposlos IIÚO declorolórios:

I) o IrupostQ. sobre Movimentocão Finonceiro-IMF,' justo, sem
custo de arrecadação, cujo eficácia jó foi amplamente testado
com enorme sucesso pelo IPMF e pela CPMF, que brasileiro
algum jornais sonegou, mesmo sem qualquer fiscolizacõo, e

11) o Imp~stg S~Jg.tl,&-IS, ad rem, com aquelas mesmos
carocterísticos, incidente sobre os quontidades produzidas de
um número reduzido de bens, basicamente energia,
combustíveis, comunicações, veiculos, cigarros e bebidos,
apurados, nos próprios fonles produloras, através de medição
eletrônico, Ironsmitido, via telemótico, em tempo real, aos
terminois "on line" do agenle fozendório.

5) Estão disponiveis onólises e simulações lécnicas abalizados
que comprovam tombém outros evidenles e vonlajosos efeilos
macroeconômicos desses dois tributos, entre os quais:
• a translerência do (orga tributória fortemente incidente

sobre ofator salório e os alimentos, poro bens que razões
econômicos, ecológicos, sociais ede saúde público
recomendam que sejam de consumo porcimonioso;

• opossibilidade de, com eles e com alíquotas comedidos,
OIrecodor Irês quorlos portes do oluolcorga tributório;

• ofovoróvel impacto nos preços relolivos do economia, que
aUlllento og~ou de progressividade do sistema;
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• a possibilidade de sua total desoneração nas exporfacões e
de sua incidência nos importnções, e

• a universalização da incidência tributária, corrigindo o
efeito concentrador de renda que osonegação, a evasão, eos
mais variadas formas de elisõo fiscais acarretam, em
prejuizo dos adimplentes e dos consumidores, os quais, em
última análise, são sempre os que pagam os tributos.

6) Adotados oIMF e o15, oarrecadação poderá ser
complementada apenas pelos indispensáveis tributos de político
econômico (comércio exterior) c por poucos oulros, também
não declaratórios, como oIPVA e oImposto sobre o
Propriedade Imobiliário, além do necessária Contribuição Sociol,
mas devida apenas pelai sêgurados do INSS e do setor público.

OS OBSTÁCULOS
7) Oparecer preliminar do relalor do Comissão de Reforma
Tributária, que sequer acolhe o IMF e o IS, e as proposições do
Executivo sobre a matéria, que os acolhe, mos que, como as
do relator, dão obsoluta predominância ao IVA, um mero
aprimoramento do atual ICMS e que, sendo declaratório, não
reduzirá oenorme sonegaçõo atual, devendo, 00 contrário,
ampliá-Ia ainda mais, já que sun alíquota médio sõfrerá
significativo elevação.

8) Algumas falácias que precisam ser desmistificadas, e
que têm dominado com possionalidode oeixo da discussôo,
dentre as quais:

I) colocar como o maior dos objetivos da reforma ocóblir
com os tributos em cascata, particularmente a CPMF, sem o
quantificação de seus inconvenientes, se é que existem, e sem
analisar os benefícios que lroz, como aeliminação da
sonegação, seus diminutos custos de arrecodaçõo eo redução
do cargo tributária dos que hoje pagam impostos, com suo
Iransferência para os setores informais, e os sonegadores.
Note-se que, contraditoriamente, com ã" '!lesma obsessão com
que ~ ofirmo que quo~uer indicio ~ cumulatividode
inviaOJliza a exportação, defende-se, e com iust~o, o
manute~ão do Simples, um amado e puro imposto em
cascata que, mesmo com alíquota quinze vezes superior â da
CPMF, éconsiderado ideal enão causador de qualquer dano
00 comércio exterior;

11) pressupor que os governadores não oceitariam um
Sislema com base em impostos não detlaratórios porque
perderiam opoder de instituir tributos • não conseguiriam
entender que existem outras formos muito mais . ""

convenientes, justos e seguros de ver garantido a autononio
econômica de suas Unidades Federativas. Isso equivaleria o
fazer um julgamento desairoso, que não retrata o realidade,
nem faz justiço àqueles governanles, pelo qual quondo um
governador fico contra um tal sistema é porque tem visão
pequena, deformado e egoísta, e nôo apenas por desconhecer
oexistência de propostos nesse sentido que garantem essa
outonomio e trazem enormes beneficios 00 Pois e aos seus
Estados. Tonto isso éverdade, que os Prefeitas, que têm o
mesmo interesse no autonomia econômico de seus
municípios, quando discutiram e onolisarom essas propostos
em profundidade, como ofizeram no federação das
Assodacães de Municípios do Rio Grande do 5u1·FAMURS,
possaro'm a defendê·los e oapoiá-los;

111) ofirmor que o 15 sobre produtos como energia e
combustíveis tiro compelitividade dos exportações, sem
verificor osuo pequeno repercussão nos custos de quase todos
os produtos, esem considerar, ainda, opossibilidade de nôo
fazê-lo incidir no produção daqueles poucos em que hó
alguma repercussão ponderável, olém de nõo olenlor poro o
possibilidade de desonerá-lo nos exporlações efazê-lo incidir
nas importações, como mostrado oseguir, e

IV) rejeilar a adoção do 15 e do IMF, sob oalegoção de que
oneram os exportações, quondo, no verdode, esses imposlos,
por serem indirelos, e seguindo os regras internacionais de
comércio, podem ser integralmente desonerados nos vendas
externos de produtos medionte orebate do tributo recolhido
ao longo de suo produção, cujo valor pode ser calculado
mediante a tecnologia do matriz insumo-produto de lEONTIEF,
que se ocha disponivel no IBGE e que segue normas
recomendadas por organismos multilalerais como oONU, o
FMlí~ oOCDE. Porticularmente curioso éofalo de os dois
tributos qlJe de fofo não podem ser desonerodos do
exportação pelas regras do OM( - o IR eoConlribuiçõo
Social sobre a folha de salórios -, precisamente osegundo e
olerceira maiores cargas tributários atuais, serem mantidos
nos projetos do relalor do Comissõo de Reformo Tributório e
do governo, em f1ogronte contraste <001 o Emendo 008 CE/99,
no quol a Contribuiçõo Sociol é eXlin,in, eo IR. no mínimo,
lorno-se mais compodo.

Por todo oexposto, em nomr ,lu lj"li~ alto interesse nacional,
reivindicam, 00 governo e 00 (ongre ·50, Que lêm opoder e a
enorme responsabilidade de comlruir um sistema tributário
do comunidade, realmente novo e libertador, Qoportunidade
de demonstror, em tempo hóbil e foro apropriodo, oque aqui
ofirmolJ1 com máximo convicçõo.
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ENTIDADES EPESSOAS QUE DÃO
TOTAL APOIO À EMENDA 008:
CONFEDERACÕES
Confederação das Associações' COlllerciais do Brasil,
Confederação Nacional do Agricultura, Confederação Nacional
dos Dirigentes Lojistas, Confederação Nacional dos Transportes
e Confederação Nacional do Turismo.

FEDERACÕES
Federacã~ das Indústrias dos .Estados do Rio Grande do Sul,
do Espí~ito Santo, de Goiás, de Mato Grosso ede Rondônia, e
do Distrito Federal; Federações das Cômaros de Dirigentes .
Lojistas da Bahia, do Ceará, de Goiás, de Pernambuco, do
Piaui, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul; Feder~õ~
do Agriwhura dos Estados do Cearó, de Goiás edo Rio Grande
do Sul; Federações dos Associações Comerciais e Industriais do
Distrito Federal e dos Estados de Goiás, de Santo Catarina e
de Sergipe; Federação dos Associações Comerciais do Estado
de Roraima; Federação das Associações do Comércio, Indústria
eAgropecuário do Ceará; Federoçõo das Associações de
Jovens Empresários do Rio Grande do Sul; Federação
Brasileira de Hospitais; Federação da Comércio do Estado de
Goiás; Federação do Comércio de Serviços do Rio Grande do
Sul; Federação das Cooperativas Médicas do Brasil; Federação
das Empresas Brasileiras de Asseio eConservação; Federó~ão
dos Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul; Federação
de Hotéis, Restaurantes, 8ares eSimilares do Estado de Sãa
Paulo e Federacão de Servitos do Estado de Sôo Paulo,, , .

CÂMARAS
Câmara Brasileira da Indúslria do Conslruciio·CBIC; Câmaras
de Dirigentes Lojislas·CDts de Belém, de Belo Horizonle, do
Dislrito Federal ede Fortaleza; Câmaras Estaduais do Indústria
do Construção do Paranó e de Santa Catarina; Cômara do
Mercado Imobiliário de Minas Gerais, eCômara de Turismo
do Rio Grande do Sul.
SINDICATOS
Sindicatos dos Indústrias da Construcão Civil·SINDUSCON's do
Acre, de Alagoas, do Amazonas, da'Bahia, do Ceará, do
Distrito Federal, do Espírito Sonlo, de Goiás, do Maranhão,
da Mato Grosso, de Moto Grosso do Sul, de Minas Gerais, do
Pará, de João Pessoa, do Paranó, de Pernambuco, de Teresina,
do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do
Sul, de Rondônia, de Roraima, de Sôo Paulo, de Sergipe, do
Tocantins, de Coxias do Sul, de Florianópolis, do Noroeste do
Paraná, do Norte do Paraná, do Oeste do Paraná, de Passo Fundo,
de Pelotos, de Santa Moria, do Triângulo Mineiro eAlto
PlYDnaíbo, e de Uberaba; Sindicatos das.Empresas de Compro
e \fendo de Imáveis-SECOVI's do Paraná e de Sõo Paulo;

Sindicoto do Indústria do Construcão Pesado de Minas Gerais·
SICEPOT-MG; Sindicato do Indústria da Conslrucõo Pesado do
Rio Grande do Sul·SICEPOT-RS; Sindicato da IndúStria da
Construção Pesado do Estado de São PauIo-SINICESP; Sindiarto
do Indústria do ConstrlKão Pesada do Estado do Paraná-SICEPOT
PR; Sindicato das Emp~esas de Asseio e Conservaçõo do Rio
Grande do Sul·SINDASEIO·RS; Sindicato de Hotéis,
Restaurantes, Bares eSimilares do Município do Rio de Janeiro;
Sindicato dos lojistas do Comércio-SINOILOJAS de Fortaleza;
Sindicato da Mkro ePequena Empresa do Comércio do Estado de
.São Paulo; Sindicalo dos Micro ePequenos Indúslrios do Estado
de Sõo Paulo, eSindicato Rural do Distrilo Federal.

ASSOClACÕES
Associações 'dos Oirigentes de Empresas do Mercado hnobiliório·
ADEMI's de Alagoos, do Bohia, do Poro, do Paraná, de
Pernambuco, do Pioui, do Rio de Janeiro ede Joinville· Associocóo
Brasileiro de Analistos de Mercado de Capital·ABAMEC d~ Extre~o
Sul; Associação 8rasileira de Consultores de Engenharia-ABCE;
Associação Brosileira de Entidades Fechados e Previdência
Privado; Associação Brasileiro de Gastronomia, Hospedagem
eTurismo; Associação Brasileiro do Indústria de Hotéis do Rio
Grande do Sul; Associação 8rasiliense de Construtores·ASBRACO;
Associações Comerciais do Ceará e de São Paulo; Associações
Comerciais e Industriais de AnópoJis, de Goiás ede Roraima;
Associação dos Construtores do Vale do Paraíbo·ACONVAP; .
Associocão dos Dirigentes Cristõos de Empresas-ADCE do Rio
Grande do Sul; Associação dos Dirigentes de Vendas·ADV8 do
Rio Grande do Sul; Associação dos Empresas de Loteamento e
Desenvolvimento Urbano do Brasil; Associação das Empresas
de Loteamento e Desenvolvimento Urbano do Estodo de Sõo
Paulo· ARO; Associaçõo dos Empresas de Serv~os Temporários
de São Paulo; Associação dos Empresas de Engenharia do Rio
de Joneiro-AEERJ; Associ~õo Gaú<ha das Empresas de Obras
de SonecJnento-AGEOS;~ GoúdJo de~ FbesRis;
Associação de Jovens Empresários de Porta Alegre; Associação
de Mulheres de Negócios e Profissionais de Porto Alegre;
Associ~ão Paronoense dos Empresários de Obras Públicas
APEOP-PR; Associaçõo Paulisto de Empresários de Obras PúbtKos
APEOP·SP; .Insliluto Brasileiro de Executivos de Finanços·18EF;
Instituto 8rasileiro de Gemas e Metais Preciosos; Instituto de
Estudos Empresariais·IEE do Rio Grande do Sul; Institulo
Liberal de Minas Gerais, e Sociedade Rural Brasileira,

ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO GOVERNAMENTAL
Federacõo dos Associoções dos Municípios do Estodo do Rio
Grande da Sul·FAMURS.

CIDADÃOS
Professor Roberto Campos; Mário Amato, ex·presidente do CNI
eda FIESp, e Dagoberto limo Godoy, ex·presidente da FIERGS.
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o SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Chaves) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Pela
ordem.) - Sr. Presid!9nte, Srls e Srs. Deputados, na
semana que vem votaremos o relatório da Comissão
Mista que trata do combate à pobreza e às
desigualdades sociais no Brasil, tarefa essa, do meu
ponto de vista, a mais importante e a mais difícil do
Congresso Nacional neste final de século; por isso,
deveria exigir deste Plenário envolvimento e atenção
especiais.

Não é possível que o Brasil conviva com os
níveis de indigência e de pobreza absoluta e relativa
que temos em nossa sociedade. É absolutamente
inaceitável continuar convivendo com 44 milhões de
brasileiros que sobrevivem hoje com até 2 reais por
dia. Da população infantil carente e faminta de zero a
três anos, apenas 22%, dentro dessa multidão de
despossuídos, têm hoje atendimento em creches
públicas ou acesso a qualquer outra forma de
benefício prestado pelo Estado. É exatamente nessa
faixa etária que a criança desenvolve 75% da sua
capacidade cerebral, da sua inteligência - um
período crítico, em que a subnutrição provoca danos
irreparáveis. Portanto, devemos exigir das
autoridades, do Governo e deste Congresso medidas
emergenciais que enfrentem especialmente a
questão da fome.

Para combatê-Ia, necessitamos de um
programa de distribuição de cestas básicas que vá
além dessa cesta de carência de apenas 555 calorias
distribuída pelo PRODEA - Programa de Distribuição
de Alimentos do Governo Federal. Precisamos de um
programa de segurança alimentar capaz de
impulsionar a produção de alimentos, para aumentar
a oferta e, portanto, reduzir o custo da cesta básica,
que hoje já supera os 133 reais, o maior preço que já
teve desde o lançamento dessa política de
estabilização monetária. Tudo isso exige uma
atenção muito grande por parte do Congresso
Nacional.

Diria também, sobre a necessidade de
universalização do ensino fundamental, que não é
possível continuar convivendo, neste final de século,
com essa situação em que quatro milhões de
crianças em idade de escolarização obrigatória estão
fora das salas de aula. E principalmente, Sr.
Presidente, não é possível aceitar essa situação em
que no ensino fundamental temos quinze milhões de

crianças matriculadas e na primeira série do segundo
grau apenas sete milhões de crianças. Pelo menos
teríamos que dobrar o número de crianças no ensino
secundário para começar a atingir um padrão de
escolaridade compatível com o PIB per capita que o
Brasil tem. Apenas a Guatemala e o Haiti têm um
nível de escolaridade inferior ao do Brasil na América
Latina - e nós somos o país mais rico deste
continente.

Por tudo isso, para a luta pela educação, pelo
combate à fome, por políticas de construção da
cidadania desses 44 milhões de brasileiros que estão
sobrevivendo com menos de 2 reais por dia, o
relatório da Comissão de Combate à Pobreza é
absolutamente essencial, mas ainda muito tímido.
Como imaginar que vamos combater a pobreza
alocando apenas 0,8% dos recursos recolhidos via
CPMF para o fundo, ou ainda destinando para isso
uma pequena parcela do ICMS ou IPI, que teriam
suas alíquotas elevadas?

Tanto a CPMF quanto o ICMS e o· IPI são
impostos regressivos, que não aprofundam a justiça
fiscal. O que o Congresso tinha que discutir neste
momento é a necessidade de articularmos a reforma
tributária com a questão da pobreza. Temos que
combater a pobreza também fazendo a reforma
tributária, assegurando uma reforma tributária que
taxe a riqueza e a renda concentrada, avançando na
progressividade do imposto sobre a renda e na
taxação do patrimônio.

Sr. Presidente, se de um lado 44 milhões de
brasileiros têm apenas 2 reais por dia para sobreviver,
de outro, 1% da sociedade - apenas 400 mil famílias
- tem patrimônio individual superior_a 8 milhões de
dólares e detém 53% da riqueza nacional. A riqueza é
mais concentrada do que a renda, e o Brasil já o país
com maior concentração de renda da economia
internacional.

Há várias razões para isso. Além da ausência de
política de salário mínimo e de recuperação dos
salários, o fato é que o gasto público não se destina
àqueles que verdadeirament.e precisam do Estado,
das políticas de educação e de saúde, aos mais
pobres da sociedade, e a concentração da
propriedade fundiária vem crescendo ao longo da
nossa história econômica. Mas existe uma razão fun
damentai: a estrutura tributária.

. O Deputado Mussa Demes termina seu
relatório, e a Câmara dos Deputados precisa
sustentá-lo a fim de não trazer de volta a guerra fiscal;
devemos, sobretudo, tentar avançar na progressividade,
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na taxação do patrimônio e da riqueza, que sempre O SR. PRESIDENTE (Pedro Chaves) - Tem
foram subtributados. Tem sido muito mais fácil V. Exª a palavra.
transferir para o consumidor a carga tributária, O SR. SILVIO TORRES (P8DB - SP. Pela
aprofundando a concentração de renda. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

Enfim, este Congresso precisa fazer justiça fis- informo ao Plenário o falecimento do ex-Deputado
cal e aprovar uma política de combate à pobreza que Federal Germinai Feijó, ocorrido hoje em São José do
vá muito além da timidez com que a Comissão Mista Rio Pardo, por volta das 12h. Ele já estava afastado há
de Erradicação da Pobreza está trabalhando - algum tempo da política, mas teve longa militância. O
apenas um fundo de 4,5 bilhões de reais. A pobreza é Dr. Germinai Feijó nasceu em São Paulo, Capital, no
o nosso maior desafio neste final de século, a nossa dia 19 de janeiro de 1917.
maior tragédia social, o motivo pelo qual nos Em São Paulo, fez os cursos primário,
elegemos. Portanto, vamos discutir o relatório da secundário e de Direito. Este último na Faculdade de
Comissão de Combate à Pobreza e o da Comissão Direito da Universidade de São Paulo.
Especial da Reforma Tributária prioritariamente Teve intensa atividade política nos meios
nestas duas semanas, quando o prazo das universitários. Foi fundador da UNE - União Nacional
Comissões estará terminando. dos Estudantes -, da qual foi Vice-Presidente.

A bancada do PT apresentará projeto Durante a vigência da ditadura implantada no
alternativo, no sentido de construir convergências na Brasil por Getúlio Vargas, em 10 de novembro de
discussão da pobreza. É inegável a importância das 1937, quando se instalou o regime nazi-fascista,
contribuições do Relator, Deputado Roberto Brant. E chamado Estado Novo, o Dr. Germinai participou
a Comissão fez grande esforço para avançar na intensamente da luta pela restauração da democracia
reflexão sobre esse tema. Mas o Congresso Nacional no País. Sua luta só terminou quando Vargas foi
não pode pensar pequeno. Não pode tratar essa deposto, em 1945.
questão como se fosse apenas mais uma no Formou-se em 1944, tendo, porém, já iniciado
processo legislativo. na advocacia em 1942, quando trabalhou no

Combater a pobreza, criar uma economia de escritório de seu pai, Roberto Feijó, como solicitador
solidariedade e de justiça, com um mercado de acadêmico. Advogou até abril de 1952, quando foi
consumo de massa e com a universalização dos chefiar o gabinete do então Prefeito Jànio Quadros.
serviços públicos essenciais é o nosso maior desafio Em 1954 foi eleito Deputado à Assembléia
neste final de século, a nossa primeira tarefa nesta tri- Legislativa .do Estado de São Paulo, tendo sido
buna e neste Congresso Nacional. reeleito em 1958; elegeu-se, em 1962, Deputado Fed-

Repito: o combate à pobreza e à desigualdade eral, quando participou, em 1965, da fundação do
de renda e de riqueza é a mais importante política de MDB.
desenvolvimento do nosso País. Em 1970 mudou-se para sua fazenda, em Porto

É o que tenho a dizer. Rico, norte do Paraná, onde exerceu atividade
O SR.INALDO LEITÃO - Sr. Presidente, peço a agropecuária.

palavra pela ordem. No começo de 1977 mudou-se para São José
O SR. PRESIDENTE (Pedro Chaves) - Tem do Rio Pardo. Lá continuou sua atividade política,

V. Exª a palavra. filiando-se ao MDB local. Após sua transformação em
O SR. INALDO LEITÃO (PSDB - PB. Pela PMDB, foi seu Presidente por váriós anos.

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs Atualmente, ele era Presidente de honra do
e Srs. Deputados, encaminhei projeto de resolução PSDB de São José do Rio Pardo.
que disciplina as eleições das Mesas das Comissões Foi agraciado com o título de Cidadão
Permanentes da Casa e proposta de emenda à Rio-Pardense no dia19 de março de 1993.
Constituição que destina percentual mínimo da Em nome de todos aqueles que o conheceram
receita pública da União, dos Estados e Municípios no passado e daqueles que acompanharam seus
para a cultura. últimos anos de vida como militante político, ressalto

O SR. SILVIO TORRES - Sr. Presidente, peço a que o ex-Deputado Germinai Feijó é, merecedor da
palavra pela ordem. nossa homenagem, especialmente por parte
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Partido Bloco

Badu Picanço
Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Fátima Pelaes

daqueles que exaltam a liberdade, uma das suas
grandes lutas.

Obrigado.
O SR. WELLINGTON DIAS - Sr. Presidente,

peço a palavra pela o,rdem.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Chaves) - Tem

V. Exª a palavra.
O SR. WELLINGTON DIAS (PT - PI. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados, visitei no último final de semana
uma das regiões do semi-árido do Piauí. Estive na
minha terra natal, Oeiras, e nas cidades de Paes
Landim - onde fui criado -, São Miguel do Fidalgo,
São João da Varjota e Simplício Mendes. e pude
constatar nova situação: choveu mais do que nos
anos de 1997 e 1998, mas não foi suficiente para
garantir o acúmulo de água naquela região.

Cito exemplo concreto: a Lagoa do Fidalgo. Na
verdade, são várias lagoas que somam, quando
cheias, aproximadamente 27 quilômetros de água e
que se encontravam secas.Moradores com quase um
século de vida disseram nunca ter visto situação
igual.

Visitamos também alguns projetos importantes
desenvolvidos naquela região, na área da apicultura,
que garante aos trabalhadores renda de dois a três
salários mínimos mensais, por meio de cooperativas
que industrializam seu produto. O mesmo acontece
com os produtores de caju. O Piauí, que é o segundo
maior produtor de mel e tem a maior área plantada de
caju, agora trabalha na industrialização desse
produto.

Ficamos felizes ao verificar que, apesar de
todas as dificuldades, as pessoas buscam
alternativas. E é exatamente esse o caminho que
temos apontado nesta Casa. É possível, sim, viver no
semi-árido brasileiro, na região da seca. Há
condições de enfrentá-lo, fazendo a população
entender a natureza e valorizar a qualidade de vida.

Por exemplo, nas casas onde foram construídas
cisternas, no caso especialmente de Oeiras, as
famílias dispõem atualmente de água potável para
consumo até o mês de dezembro, ou seja, durante o
período da seca. O inverno é esperado a par.tir do
mês de janeiro.

São medidas simples e de baixo custo.
Cisternas de 15, 20, 25 ou 40 mil litros de água
custam entre R$450,00 e, no máximo, R$2.000,00,
aquelas que podem acumular 50 mil litros de água.

Sem dúvida alguma, basta vontade política. Já
havíamos destacado a' importante decisão do
Ministro da Integração Nacional de criar grupo de
estudo que apresente alternativas, programa
permanente de convivência com o semi-árido. E
naquela região encontramos esse caminho.

Não basta resolver o problema da água.
Encontramos ali, por exemplo, no Riacho do Frade e
no Riacho Jacuz, no Município de São João da
Varjota e adentrando o Município de Oeiras - pois
esses riachos deságuam no Rio Canindé -,
pequenas barragens, que custaram entre 10 e 50 mil
reais. Existe a perenização desses rios.

Apesar de toda a seca, Deputado Fernando
Gabeira, ainda existe água o suficiente para até o
mês de fevereiro, se não chover. E é dessa água que
se garante o consumo animal e, em muitos lugares, o
consumo humano e a irrigação. Presenciei ali famílias
plantando tomate, pimentão, verduras, mas também
milho verde, abóbora, até mesmo uva. Encontramos
plantações naquelas comunidades que abastecem
também Prefeituras, movimentando a economia lo
caI.

Isso se constitui em exemplo concreto de que é
possível, não com grandes obras, custosas, mas com
medidas simples, garantir às famílias que vivem na
região do semi-árido as condições necessárias para
conviver com a seca, e com qualidade de vida.

Muito obrigado.

O Sr. Pedro Chaves, § 212 do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Michel
Temer, Presidente.

VI- ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:

RORAIMA

Airton Cascavel PPS
Alceste Almeida PMDB
Luciano Castro PFL
Robério Araújo PL PUPST/PSL
Presentes de Roraima: 4

AMAPÁ

PSDB
PPB
PTB
PSDB
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Anivaldo Vale
Deusdeth Pantoja
Jorge Costa
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Vic Pires Franco
Presentes do Pará: 6

B.Sá
Gessivaldo Isaias
João Henrique
Themístocles Sampaio
Wellington Dias
Presentes do Piauí: 5

Sérgio Barcellos PFL
Presentes do Amapá: 5

PARÁ

PSDB
PFL
PMDB
PT
PFL
PFL

AMAZONAS

Francisco Garcia PFL
José Melo PFL
Pauderney Avelino PFL
Vanessa Grazziotin PCdoB
Presentes do Amazonas: 4

RONDONIA

Confúcio Moura PMDB
Eurípedes Miranda PDT
Sérgio Carvalho i PSDB
Presentes do Rondonia: 3

PSB/PCdoB

Neiva Moreira PDT
Pedro Fernandes PFL
Sebastião Madeira PSDB
Peresentes do Maranhão: 12

CEARÁ

Adolfo Marinho PSDB
Almeida de Jesus PL
Antonio Cambraia PSDB
José Unhares PPB
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Ubiratan Aguiar PSDB
Presentes do Ceará: 9

PIAuí

PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PT

PUPST/PSL

ACRE

PFL
PPB
PFL
PPS
PSDB
PFL

PSB/PCdoB
PSB/PCdõB

PERNAMBUCO

PFL
PPS
PSB
PSB

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL
Iberê Ferreira PPB
Presentes do Rio Grande do Norte: 2

PARAíBA

Armando Abílio PMDB
Avenzoar Arruda PT
Carlos Dunga PMDB
Damião Feliciano PMDB
Domiciano Cabral PMDB
Efraim Morais PFL
Enivaldo Ribeiro PPB
Inaldo Leitão PSDB
Marcondes Gadelha PFL
Ricardo Rique PSDB
Wilson Braga PFL
Presentes da Paraíba: 11

Antônio Geraldo
Clementino Coelho
Eduardo Campos
Gonzaga Patriota

PSB/PCdoB

MARANHÃO

PMDB
PPB
PFL
PFL
PPB
PFL
PMDB
PSDB
PSB

IIdefonço Cordeiro
João Tota
José Aleksandro
Márcio Bittar
Sérgio Barros
Zila Bezerra
Presentes do Acre: 6

TOCANTINS

Darcio Coelho PFL
Igor Avelino PMDB
Osvaldo Reis PMDB
Presentes de Tocantins: 3

Albérico Filho
Antonio Joaquim Araújo
Cesar Bandeira
Costa Ferreira
Eliseu Moura
Francisco Coelho
Gastão Vieira
João Castelo
José Antonio
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Aracely de Paula PFL
Bonifácio de Andrada PSDB
Cabo Júlio PL PUPST/PSL
Carlos Melles PFL
Carlos Mosconi PSDB
Cleuber Carneiro PFL
Edmar Moreira PPB
Eduardo Barbosa PSDB
Gilmar Machado PT
Hélio Costa PMDB
João Fassarella PT
João Magno PT
José Militão PSDB
Júlio Delgado PMDB
Lael Varella PFL
Lincoln Portela PST PUPST/PSL
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Maria do Carmo Lara PT
Mário de Oliveira PMDB
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues PMDB
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant PFL
Romel Anízio PPB
Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSDB
Walfrido Mares Guia PTB
Zaire Rezende PMDB
Presentes de Minas Gerais: 32

EspíRITO SANTO

Aloízio Santos PSDB
Feu Rosas PSDB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
Marcus Vicente PSDB
Ricardo Ferraço PSDB
Rita Camata PMDB
Presentes do Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

Alcione Athayde PPB
Aldir Cabral PFL
Alexandre Santos PSDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Arolde de Oliveira PFL

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

,BAHIA

PFL
PL
PTB
PMDB
PT
PFL
PCdoB
PFL
PT
PSDB
PSDB
PPB
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
PFL
PSDB
PMDB
PSDB
PFL

SERGIPE

PSC
PSDB
PPB
PMDB
PT

MINAS GERAIS

PSDBAdemir Lucas

Claudio Cajado
Eujácio Simões
Félix Mendonça
Francisctônio Pinto
Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
Jaime Fernandes
Jaques Wagner
João Almeida
João Leão
Jonival Lucas Júnior
Jorge Khoury
José Rocha
José Ronaldo
Jutahy Junior
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mário Nogromente
Pedro Irujo
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Presentes da Bahia: 22

Adelson Ribeiro
Augusto Franco
Cleonâncio Fonseca
Jorge Alberto
Marcelo Déda
Presentes de Sergipe: 5

ALAGOAS

José Thomaz Nonô PFL
Regis Carvalcante PPS
Presentes de Alagoas: 2

Inocêncio Oliveira PFL
Joel De Hollanda PFL
Luiz Piauhylino PSDB
Pedro Eugênio PPS
Ricardo Fiuza PFL
Salatiel Carvalho PMDB
Sérgio Guerra PSDB
Presentes de Pernambuco: 11
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Carlos Santana PT
Dr. Heleno PSDB
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves PTB
lédio Rosa PMOB
Jair Bolsonaro PPB
João Mendes PMOB
José Carlos Coutinho PFL
Luiz Salomão POT
Luiz Sérgio PT
Mareio Fortes PSOB
Miriam Reid POT
Miro Teixeira POT
Paulo Feijó PSOB
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Vivaldo Barbosa POT
Presentes do Rio de Janeiro: 22

SÃO PAULO

Alberto Goldman . PSOB
Aloizio Mercadante PT
Antonio Carlos Pannunzio PSOB

GOIÃS

PSOB
PSOB
PMOB
PMOB
PT
PFL
PFL

Chico da Princesa
Or. Rosinha
FlávioArns
Hermes Parcianello
Ivanio Guerra
José Janene
Luciano Pizzatto
Luiz Carlos Hauly
Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Nelson Meurer

MATO GROSSO DO SUL

João Grandão PT
Marçal Filho PMOB
Nelson Trad PTB
Presentes do Mato Grosso do Sul: 3

PARANÁ

PSOB
PT
PSOB
PMOB
PFL
PPB
PFL
PSOB
PSOB
PMOB
PPB

Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha
Presentes de Goiás: 7

Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PMDB
Salvador Zimbaldi PSOB
Sampaio Oória PSOB
Teima de Souza PT
Vadão Gomes PPB
Xico Graziano PSOB
Zulaiê Cobra PSOB
Presentes de São Paulo: 37

MATO GROSSO

Wilson Santos PMDB
Presente de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB
Jorge Pinheiro PMOB
Maria Abadia PSOB
Paulo Octávio PFL
Presentes do Distrito Federal: 4

PSDB
PMDB
PT

PSOB
PT
PTB
PFL
PPB
PPS
PT
PPS
PSB PSB/PCdoB
POT
PFL
PT
PT
PT
PT
POT
PSOB
PMOB
PUPST/PSL
PFL
PMOB
PMOB

Antonio Kandir
Arlindo Chinaglia
Celso Giglio
Corauci Sobrinho
Delfim Netto
Edinho Araújo
Eduardo Jorge
Emerson Kapaz
Evilásio Farias
Fernando Zuppo
Gilberto Kassab
Iara Bernardi
Jair Meneguelli
José Dirceu
José Genoíno
José Roberto Batochio
Julio Semeghini
Marcelo Barbieri
Marcos Cintra PL
Medeiros
Michel Temer
Milton Monti
Neuton Lima PFL
Paulo Kobayashi
Paulo Lima
Professor Luizinho
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Odílio Balbinotti PSDB
Ricardo Barros PPB
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL
Presentes do Paraná: 15

Constituição relativa ao art. 243, que preceitua que
toda área na qual houver planta psicotrópica deve ser
desapropriada para fins de reforma agrária.
Queremos acrescentar a planta transgênica, que
também é proibida no Brasil.

Obrigado.
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-

PROJETO DE LEI Nº 3.651-C, DE 1997
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da
Emenda do Senado Federal ao Projeto de
Lei nº 3.651-B, de 1997, que institui o
Sistema Brasileiro de Inteligência, cria a·
Agência Brasileira de Inteligência - ABIN, e
dá outras providências. Pendente· de
pareceres das Comissões: de Relações I

Exteriores e de Defesa Nacional; de·
Trabalho, de Administração e Serviço
Público; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
emitir parecer, em substituição à Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional, concedo a
palavra ao Sr. Deputado Antonio Carlos Pannunzio.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Para emitir parecer. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Parlamentares, a
emenda do Senado Federal ao Projeto de Lei n2

3.651-B, de 1997, evidentemente vem complementar
o que o projeto, originariamente aprovado por nós na
Comissão, referenciava no seu art. 6º.

O art. 6º dizia que:

Art. 6º O controle _e fiscalização
externos da atividade de inteligência serão
exercidos pelo Poder Legislativo...

Friso as palavras "pelo Poder Legislativo":

...na forma a ser estabelecida em ato
do Congresso Nacional.

Esse é o texto que foi por nós aprovado.
Posteriormente, o Senado Federal aprovou a
Emenda nº 1, que complementa o texto por nós
discutido e votado.

Diz o seguinte a Emenda nº 1:

PFL

PMDB

RIO GRANDE DO SUL

PT
PDT
PTB
PMDB
PT
PPB
PT
PPB
PT
PSDB
PMDB
PL

Adão Pretto
Airton Dipp
Caio Riela
Cezar Shirmer
Fernando Marroni
Fetter Júnior
Henrique Fontana
Luis Carlos Heinze
Marcos Rolim
Nelson Marchezan
Osvaldo Biolchi
Paulo José Gouvêa
Paulo Paim PT
Synval Guazzelli PMDB
Valdeci Oliveira PT
Veda Crusius PSDB
Presentes do Rio Grande do Sul: 16

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista de
presença registra o comparecimento de 266
Senhores Deputados.

O SR. ADÃO PRETTO Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. ADÃO PRETTO (PT - RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) ....; Sr. Presidente, estou
encaminhando à Mesa proposta de emenda à

Antônio Carlos Konder Reis
Carlito Merss PT
Edinho Bez
Fernando Coruja PDT
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
João Pizzolatti PPB
Luci Choinacki PT
Pedro Bittencourt PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB
Presentes de Santa Catarina: 12

SANTA CATARINA
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Acrescente-se ao art. 69 os §§ 19 e 29,

com a seguinte redação:
§ 1Q Integrarão o órgão de controle

externo da atividade de inteligência os
líderes da maioria e da minoria na Câmara
dos Deputados e no Senado Federal, assim
como os Presidentes das Comissões de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional
da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal.

É importante destacar que aqui se garante que
essa atividade será de controle externo. Portanto,
não vai haver ingerência direta no trabalho
operacional da Agência Brasileira de Inteligência.
Assegura-se ainda a representação das diferentes
facções políticas, uma vez que se garantem os
Líderes da Maioria e da Minoria, além dos
Presidentes de Comissão.

O § 29 diz:

§ 29 O ato a que se refere o caput
deste artigo definirá o funcionamento do
órgão de controle e a forma de
desenvolvimento dos seus trabalhos, com
vistas ao controle e fiscalização dos atos
decorrentes da execução da política
nacional de inteligência.

O texto foi aprovado recentemente no Senado
Federal e vem à Câmara dos Deputados para a nossa
votação. Parece-me que complementa de forma
totalmente adequada aquilo que foi a nossa intenção
na Comissão de Relações e Exteriores e de Defesa
Nacional.

Assim sendo, Sr. Presidente, entendo que a
emenda é boa. Do ponto de vista do mérito, ela
aperfeiçoa o projeto originariamente votado por nós
na Comissão de Relações e Exteriores e de Defesa
Nacional. Desta forma, a nossa reçomendação é pela
aprovação da emenda do Senad6 Federal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O
parecer é pela aprovação. I

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
oferecer parecer à emenda do Senado Federal, em
substituição à Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, concedo a palavra
ao Sr. Deputado Ayrton Xerêz.

O SR. AVRTON XERêz (PPS - RJ. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, do ponto de vista
constitucional, a emenda do Senado Federal ao
Projeto de Lei n9 3.651-B, de 1997, é adequada. Não

se pode conceber um Estado, no mundo moderno,
que não esteja dotado de uma agência, de um serviço
de informações, que o mantenha a par do que ocorre
na jurisdição territorial da qual emanam as suas
decisões:

Portanto, repito, nós entendemos ser adequada,
do ponto de vista constitucional, a emenda que
provém do Senado Federal. No mérito, somos pela
aprovação, entendendo que essa emenda aperfeiçoa
o projeto da Câmara dos Deputados que nós iremos
votar.

Essa é a posição.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Parecer

pela aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo

a palavra, para oferecer parecer à emenda do Senado
Federal, em substituição à Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, ao Sr. José Carlos Aleluia.

. O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, emenda do
Senado Federal ao Projeto de Lei n9 3.651-C, de
1Q97, que institui o Sistema Brasileiro de Inteligência
e cria a Agência Brasileira de Inteligência - ABIN, e
dá outras providências.

Autor do projeto: Poder Executivo.
A presente proposição, de autoria do Poder

Executivo, tem por escopo a instituição do Sistema
Brasileiro de Inteligência, ao tempo em que cria a
Agência Brasileira de Inteligência - ABIN, define sua
estrutura, atribuições e estabelece mecanismo de
controle do exercício das atividades de inteligência
compatíveis com o Estado Democrático em que
vivemos.

A matéria foi remetida inicialmente a esta Casa,
que a aprovou na íntegra, e seguiu para o Senado, a
quem coube o papel de Casa revisora. A Câmara Alta
aprovou também a matéria, com a seguinte emenda:

Acrescente-se ao art. 6º os §§ 1º e 2º,
com o seguinte teor:

§ 1º Integrarão os órgãos de controle
externo da atividade de inteligência os
Líderes da Maioria e da Minoria da Câmara
dos Deputados e do Senado, .assim como
os Presidentes da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara
e do Senado.

O ato a que se refere o caput deste
artigo definirá o funcionamento dos órgãos
de controle e a forma de desenvolvimento
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de seus trabalhos, com vistas ao controle e
fiscalização dos atos decorrentes da
execução da Política Nacional de Inteligência.

Sr. Presidente, analisando a medida, compete
à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
tão somente analisar os aspectos de constitucionalidade,
legalidade, juridicidade e técnica legislativa da matéria,
urna vez que a apreciação do mérito coube à Comissão
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional e à
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público.

Quanto à constitucionalidade não encontramos
óbice que possa impedir a aprovação da emenda do
Senado Federal ao Projeto de Lei nº 3.561, de 1997.

Foi respeitada a iniciativa legislativa, na forma
do art. 61, § 1º, da Constituição Federal. A matéria é
de competência da União e encontra-se no rol das
atribuições do Congresso Nacional.

O controle externo da atividade de inteligência,
a ser exercido pelo Líder da Maioria e da Minoria da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, assim
como pelo Presidentes da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, conforme proposta
do Senado Federal, não ofende o princípio da
separação dos Poderes. Ao contrário, é
absolutamente consentâneo com o sistema de freios
e contrapesos, em que os Poderes se interpenetram,
na busca do equilíbrio e da harmonia salutares ao
exercício democrático.

Quanto à juridicidade e à técnica legislativa
também não encontramos mácula que possa impedir
a tramitação da proposição em análise.

Portanto, nosso parecer é pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O
parecer é pela constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa e, portanto, pela aprovação.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO À
MESA:

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

PROJETO DE LEI N2 3.651-C, DE 1997

Emenda do Senado Federal ao
Projeto de Lei N!! 3.651-B, de 1999, que
"institui o Sistema Brasileiro de
Inteligência, cria a Agência Brasileira de
Inteligência - ABIN, e dã outras
providências.

Autor: Poder Executivo

Relator: Deputado José Carlos Aleluia

Relatório

A presente proposição, de autoria do Poder
Executivo, tem por escopo a instituição do Sistema
Brasileiro de Inteligência, ao tempo em que cria a
Agência Brasileira de Inteligência - ABIN, define sua
estrutura, atribuições e estabelece mecanismos de
controle do exercício da atividade de inteligência,
compatíveis com o Estado Democrático em que
vivemos.

A matéria foi remetida inicialmente a esta Casa
que a aprovou na íntegra, tendo a seguir sido
remetida ao Senado Federal, a quem coube o papel
de Casa Revisora. Na Câmara Alta foi também
aprovada a proposição, porém com uma emenda do
seguinte teor:

"Acrescente-se ao art. 6º os §§ 1º e 22 com a
seguinte redação:

§ 1º Integrarão o órgão de controle externo da
atividade de inteligência os líderes da maioria e da
minoria na Câmara dos Deputados e no Senado Fed
eral, assim como os Presidentes das Comissões de
Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal.

§ 2º O ato a que se refere o caput deste artigo
definirá o funcionamento do órgão de controle e a
forma de desenvolvimento dos seus trabalhos com
vistas ao controle e fiscalização dos atos decorrentes
da execução da Política Naciona! de Inteligência."

A emenda do Senado visa a definir a
composição do órgão de controle externo da
atividade de inteligência, em vez de deixar a matéria a
ser regulamentada por ato posterior do Congresso
Nacional conforme consta da versão aprovada pela
Câmara 'dos Deputados. É de se notar que as
atribuições e funcionamento deste órgão de controle
da atividade de inteligência permanecem em aberto,
carecendo, pois, a matéria de posterior
regulamentação.

Voto

Compete à Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação tão-somente a análise dos aspectos de
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e de
técnica legislativa da matéria, uma vez que a
apreciação do mérito coube à Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional e a Comissão de
Trabalho, Administração e Serviço Público.

Quanto à constitucionalidade, não encontramos
óbices que possam impedir a aprovação da emenda
do Senado ao Projeto de Lei nº 3.561, de 1997. Foi
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respeitada a iniciativa legislativa (art. 61, § 1º, e, da
. CF), a matéria é de competência da União e

encontra-se no rol das atribuições do Congresso
Nacional.

O controle externo da atividade de inteligência a
ser exercido pelos líderes da maioria e da minoria na
Câmara dos Deputados e no Senado Federal, assim
como pelos Presidentes das Comissões de Relações
Exteriores e Defesa Nacional de ambas as Casas,
conforme proposto pela emenda do Senado, não
ofende o Princípio da Separação dos Poderes, ao
contrário, é absolutamente consentâneo com o
sistema de ''freios e contrapesos" em que os Poderes
se interpenetram, na busca de um equilíbrio e uma
harmonia salutares ao exercício democrático.

Quanto à juridicidade e a técnica legislativa,
também não encontramos máculas que possam
impedir a tramitação da proposição em análise.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
oferecer parecer à emenda do Senado Federal, em
substituição à Comissão de Finanças e Tributação,
concedo a palavra ao Sr. Deputado Luiz Carlos Hauly.

O SR. lUIZCAR~OS I:iAUlY (PSDB - PRo Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr!!s e Srs. Deputados, o Projeto de Lei
nll 3.651-B, de 1997, que cria a Agência Brasileira de
Inteligência recebeu emenda no Senado da
República.

A Comissão de Finanças e Tributação nada tem
a opor quanto à adequação orçamentária e
financeira.

Portanto, nosso parecer é pela adequação
orçamentária e financeira e, quanto ao mérito, pela
aprovação da referida emenda.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O
parecer é pela adequação financeira e orçamentária
e, no mérito, pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não
havendo oradores inscritos, declaro encerrada a
discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Michel Ternér) - Concedo

a palavra ao Sr. Deputado Arthur Virgílio para
encaminhar a favor.

O SR. ARTHUR VIRGíliO (PSDB - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, quando se discute a Abin, pode ser
provável que o cidadão da rua, ao qual devemos toda
a satisfação do mundo, confunda este instrumento de
informação de governo com o famigerado, odioso,

odiento e de triste memória, Serviço Nacional de
Informações.

Mas, Sr. Presidente, até faço uma pergunta a
este Plenário: não seria precisamente mais
necessário a uma democracia armar-se de
instrumentos que a informassem, porventura, dos
perigos por ela corridos, do que uma ditadura ter a
sua disposição um instrumento que servia para o
amesquinhamento da cidadania, para a perseguição
de opositores, para objetivos mesquinhos, que não
seriam jamais os objetivos a ser atingidos por uma
sociedade madura? E a sociedade não pode ser
madura se não for completamente livre.

Portanto, quando se faz a separação - e creio
que esta Casa tem bem claro que não se pode mais
misturar, confundir SNI, que representava a ditadura,
que felizmente o Brasil soube superar, e Abin, que é
um instrumento a ser útil ao serviço democrático, que
não pode ficar desguarnecido - penso no econômico,
penso no estratégico, penso no social, penso em
preservarmos os governos eleitos legitimamente pelo
povo, sejam quais forem eles, de quaisquer atitudes
ideológicas, de quaisquer épocas, penso em dar a
eles instrumentos para enfrentarem as
vulnerabilidades do País.

Por isso, Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados,
encaminho a favor da constituição da Agência
Brasileira de Informações, por entender que ela, ao
contrário até do que temiam alguns, representa
claramente o fim da deduragem e dos informantes
ilegais. Ela representa claramente a demarcação do
campo democrático em oposição ao antigo campo,
aquele da ditadura, que se valia dos serviços de
informações. Na verdade, aquele serviço era
cúmplice das torturas, era contra brasileiros que
foram obrigados a se exilar; era cúmplice de um
estado de coisas que representava o autoritarismo, o
qual não foj implantado à toa. Jamais se implantou
autoritarismo em nenhum país do mundo, à toa, mas,
sim, para se concentrar renda a favor de minorias e
contra maiorias. Vejo, ao contrário de tudo isso, a
Agência Brasileira de Informações como sendo um
dos pontos culminantes da transição democrática;
que, imagino eu, estejamos a completar.

Sr. Presidente, dentre os objetivos da Agência
Brasileira de Informações, temos de registrar a
obtenção de dados que seriam tratados sigilosamente
quando necessário, para se assessorar o Sr.
Presidente da República; a coleção de dados, para se
ter bem nítida a defesa e a preservação dos
interesses da segurança do Estado e da sociedade,
para se 'ilvaliar e se evitar ameaças internas e
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externas à ordem constitucional, e para se promover
o desenvolvimento de recursos humanos e da
doutrina de inteligência, realizando estudos e
pesquisas para o exercício e o aprimoramento da
própria atividade de inteligência.

Portanto, não creio que a democracia tenha de
ser necessariamente um regime indefeso ou inerme.
A ditadura não é inerme porque precisa da força para
se reproduzir enquanto modelo; já a democracia
precisa ser ativa e saber se defender. Democracia
que não se defende termina cedendo espaço a novo
surto de manifestação ditatorial. Por isso, entendo
que a Agência Brasileira de Informações é
precisamente um instrumento da democracia e
auxiliará no sentido de que nunca mais o País viva as
trevas do autoritarismo, que conspurcaram durante
tanto tempo a imagem de liberdade que jamais saiu
do coração e da mente do povo brasileiro.

Encaminho favoravelmente à criação da
Agência. Faço-o com nitidez, com o pensamento
tranqüilo, com toda a racionalidade possível, com
todo o idealismo e com todo o senso de realidade que
os idealistas não devem perder sob pena de se
tornarem apenas sonhadores. Se as pessoas
mantiverem os pés na realidade, serão sonhadores
que querem transformar suas utopias em verdades
palpáveis. Para construirmos uma verdade palpável e
a favor da democracia, temos de ter o nosso regime
aparelhado para se defender. E, para defender a
democracia, poucos instrumentos são mais úteis do
que o que estamos propondo agora, ou seja, a
aprovação da constituição da Agência Brasileira de
Informações.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
encaminhar contra a matéria, concedo a palavra ao
Sr. Deputado José Genoíno.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
não resta a menor dúvida de que o projeto de lei que
cria a Agência Brasileira de Inteligência é um passo.
Nós apresentamos a este projeto de lei um
substitutivo que não foi acatado pela Comissão de
mérito, a Comissão de Defesa Nacional.

'As bases do nosso substitutivo definiam com
mais clareza as três áreas da inteligência: a
inteligência interna, a inteligência externa e a con
tra-inteligência. Nós estabelecíamos parâmetros para
que o controle da atividade de inteligência fosse
exercido de modo eficaz pelo Congresso Nacional.

Nós conseguimos incluir no projeto de lei o
dispositivo que permite a coleta e a proteção de
informações fora do território nacional, mas não
conseguimos aprovar a criação da carreira do
profissional de inteligência, nem mesmo com a
realização de concurso ou com a profissionalização
do órgão. E é necessário lembrar a esta Casa que a
experiência da Agência Brasileira de Inteligência,
neste período de criação, não é das mais positivas.
Certamente, o aspecto mais débil e falho neste
projeto é exatamente a falta de mecanismos de
controle e fiscalização.

Deputado Arthur Virgílio, a emenda que
estamos discutindo, do Senado Federal, para a qual
eu chamo a atenção dos demais colegas, estabelece
que o controle e a fiscalização da atividade de
inteligência serão exercidos pelo Poder Legislativo na
forma a ser estabelecida em ato do Congresso
Nacional. Então terá de haver uma legislação do
Congresso para estabelecer o mecanismo de
controle.

A nossa proposta era de criação de uma
Comissão Mista Permanente, que teria seus
integrantes protegidos pelo sigilo de segurança de
Estado. A divulgação constituiria crime de
responsabilidade.

A emenda que o Governo está defendendo
determina que integrarão o órgão de controle externo
os Líderes da Maioria e da Minoria na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal, assim como os
Presidentes das Comissões de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional da Câmara e do Senado.

Chamo a atenção da Casa para a seguinte
questão: um órgão de controle externo da atividade
de inteligência tem de ser, primeiro, formado por
especialistas; segundo, um órgão cujos membros
exerçam a atividade como prioritária, para adquirir
especialização; em terceiro lugar, seus membros têm
de ter acesso a todas as informações, por isso devem
ser portadores da credencial de segurança. E, se
revelarem segurança de Estado, são passíveis de
crime de responsabilidade.

Esta emenda que estamos apreciando é sobre
um controle que não vai ocorrer. A representação
proposta tem tantas atividades, tantos problemas,
que não poderá se especializar. Ou bem não teremos

. controle, ou bem teremos uma bisbilhotice na área de
fiscalização e controle.

Tenho uma divergência doutrinária dessa
concepção de controle. Isto aqui não poderá exercer
controle. Seria preferível que fosse formada uma
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Comissão Mista Permanente, composta de pessoas Sr. Presidente, compreendo as razões
com afinidades e especialização. Essa é a principal apresentadas pelo Líder José Genoíno. S. Exll tem
forma de controle externo nos Parlamentos que têm razão nas preocupações que aqui tornou públicas,
tradição na área de controle e fiscalização. uma vez que os serviços de inteligência no Brasil,

Esta fórmula, Sr. Presidente, srªs e Srs. principalmente diante da experiência recente de re-
Deputados, tem dois inconvenientes. O projeto que gime autoritário, tiveram o papel absolutamente
saiu da Câmara era mais adequado, porque teria uma condenável de se envolver no processo de luta
regulamentação especial, o que não existe mais. A política e ideológica em curso no País, de ser
emenda do Senado propõe um órgão apenas formal, instrumento, muitas vezes, de policiamento, de
como a Comissão de Direitos Humanos ou a repressão e de violência contra as forças de
Comissão do Conselho da República, mas a área de oposição.
inteligência exige especialização, dedicação e No entanto, numa sociedade que marcha para
controle. Não adianta designar o Líder da Matoria ou um processo de democratização, principalmente
da Minoria para exercer a fiscalização, se eles não levando-se em conta que vivemos em um país com
têm a especialização necessária e a concentração de interesses geoestratégicos importantes, não apenas

neste continente, mas em todo o mundo, neste caso,
atenção e energia devida. Por isso essa não é uma
emenda de controle externo. Sr. Presidente, o Estado nacional precisa de um

serviço de inteligência que dê conta de proteger os
Continuo defendendo a criação de uma interesses da sociedade e do Estado diante dos

Comissão Mista Permanente e quero deixar bem constrangimentos que sofre e dos interesses que lhe
claro que os integrantes dessa Comissão, para não são contrários, principalmente daqueles que
revelarem segredo de Estado, são portadores da competem internacionalmente com o nosso.
vantagem de ter o segredo, mas são proibidos, por Todos testemunhamos recentemente em nosso
legislação penal, de revelar esse segredo: Dessa território uma disputa entre os serviços secretos de
forma, aí sim, estaríamos fazendo uma fiscalização dois grandes países, no caso a França e os Estados
correta e um controle externo. Unidos, que se envolveram na defesa de um contrato

Quero dizer ao Líder do Governo no Congresso de suas empresas para compra de equipamentos
Nacional que esta emenda não resolve o problema da para instalação do Sivam. Será que tivemos naquela
fiscalização e do controle e pode até criar ocasião capacidade, competência, técnica e
inconvenientes para a atividade de inteligência e inteligência suficientes para defender os interesses
politizar a maneira de se fazer o controle, uma vez nacionais na contratação daqueles serviços, quando
que coloca o Líder da Minoria como membro do órgão estava em curso uma guerra de inteligência entre
controlador. A atividade de inteligência não é uma duas grandes potências econômicas e militares?
questão de maioria e minoria, mas uma questão de Por esse motivo, devemos separar as
Estado, do Congresso Nacional. Quando se divide a preocupações. De um lado, evidentemente, temos de
representação em maioria e minoria, partidariza-se o impedir que um serviço de inteligência, muitas vezes
controle. controlado pelo Executivo, coloque-se a serviço dos

A bancada do PT encaminha contra. interesses políticos ou ideológicos de quem está no
poder - essa ressalva apresentada pelo Deputado

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para José Genoíno é uma preocupação legítima. Por outro
encaminhar a favor, concedo a palavra ao ,Sr. lado, não podemos desconhecer não apenasI a
Deputado Aldo Rebelo. necessidade, a legitimidade e a urgência da

O SR. ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - SP. organização de um serviço dessa natureza, mas
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. devemos reconhecer que, em certa!? tarefas, e
Deputados, o Bloco Parlamentar formado pelo missões, há uma esfera de autonomia e de
PCdoB e pelo PSB encaminha favoravelmente à responsabilidade do Poder Executivo que, se for
emenda do Senado por entender que ela oferece, do extrapolada, fará com que o Executivo respond!'i ao
ponto de vista daquilo que imaginamos ser uma Legislativo, ao Judiciário e, mais do que ao Judidário
concepção democrática e moderna de serviço de e ao Legislativo, à sociedade.
inteligência, pelo menos um avanço, por meio da É preciso que se tenha responsabilidade para
ampliação do conselho, com a presença dos administrar, porque um serviço dessa natureza dev~

representantes da Maioria e da Minoria. também ser de preservação dos interesse~



O SR. NELSON PROENÇA (PMQB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, entendemos
diferente do que referiu há pouco o Líder do PT. A
emenda do Senado assegura uma forma democrática
de participação do Congresso Nacional na
fiscalização das questões de inteligência e de
segurança nacional do Brasil. Achamos mais, que a
inclusão do Líder da Minoria legitima a participação
/cí~ Congresso e referenda as tomadas de decisão do
conjunto da sociedade.

Lembrava há pouco, numa conversa fora dos
microfones, que é comum nos regimes de gabinete da
Europa, por exemplo, e na democracia israelense que
o Líder da Minoria participe das decisões que
envolvem questões de Estado.

Lembram bem os defensores desta emenda
que, estando o Lfder da Minoria presente numa
questão especffica de interesse do Estado, estará
presente o conjunto da sociedade e não somente a
parte da sociedade vencedora da eleição,
representada pelo Lfder da Maioria.

Portanto, entendendo democrática, correta e
acertada a emenda do Senado, o PMDB vota "sim".

EMENDA Nº 1
(Corresponde à Emenda nº 1 - CCJ)

Acrescente-se ao art. 6º os §§ 19 e 2º com a
seguinte redação:
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estratégicos, geoeconômicos e geopolfticos da O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revisão
sociedade brasileira e do Estado nacional. do orador.) - Sr. Presidente, vamos apoiar o

Por essas razões encaminhamos favoravelmente substitutivo do Senado. Temos inúmeras
à emenda aprovada pelo Senado, em apreciação na divergências, mas no Senado foi acolhida a proposta
tarde de hoje. do Deputado Fernando Zuppo, do PDT, que tentou

Muito obrigado. aprová-Ia aqui na Câmara dos Deputados, não tendo

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -:- o êxito.
Senado Federal, ao apreciar o projeto, ofereceu ao O Senado acolheu parcialmente essa proposta,
mesmo e vou submeter a votos a seguinte: que atende à visão do PDT sobre o controle externo

da Abin. Conseqüentemente, votaremos a favor do
substitutivo do Senado, embora tenhamos restrições
ao texto.

O SR. CELSO GIGLIO (PTB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota "sim".

O SR. DELFIM NETTO (PPB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "sim".

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, considero que esse
modelo de controle não é eficaz. Achamos que o
controle deve ser feito por uma Comissão Especial de
Deputados e Senadores, com competência definida,
e aqui é apenas um controle formal através do Líder
da Maioria, do Líder da Minoria e dos Presidentes das
duas Comissões.

Queremos um controle efetivo, e, por isso,
votamos "não".

"§ 19 Integrarão o órgão de controle
extemo da atividade de inteligência os
Ifderes da maioria e da minoria na Câmara
dos Deputados e no Senado Federal, assim
como os Presidentes das Comissões de
Relações Exteriores e Defesa Nacional da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

§ 2º O ato a que se refere o caput
deste artigo definirá o funcionamento do
órgão de controle e a forma de
desenvolvimento dos seus trabalhos com
vistas ao controle e fiscalização dos atos
decorrentes da execução da Polftica
Nacional de Inteligência."

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS considera
muito importante a apresentação dessa emenda pelo
Senado Federal porque aprimoramos a questão do
princfpio da democracia dentro da própria concepção
de Estado moderno.

Não podemos prescindir de uma agência de
inteligência, e, por isso, consideramos fundamental
essa emenda neste momento.

O PPS vota "sim".

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do' orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PUPST/PS( vê que não há consenso na emenda. A
nomeação do Líder da Minoria é subjetiva, e
queremos isso escrito com mais precisão.

Por isso, encaminhamos o voto "não".
A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PSB vota
"sim".
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o SR. VICENTE CAROPRESO (PSDB - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
também encaminha favoravelmente por entender
que a emenda do Senado aperfeiçoa o controle
externo da atividade desta Agência Brasileira de
Inteligência, ao contrário dos antigos sistemas
nacionais de inteligência, em que não havia
sequer a participação do Parlamento brasileiro. É
uma forma de controle que visa à
não-extrapolação dos afazeres dessa agência
proposta.

O PSDB vota "sim".
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, não entendo as
manifestações contrárias a essa emenda do Senado
Federal. Ela fortalece esta Casa e o nosso Poder
Legislativo, desde que acrescenta na Comissão de
Controle Externo o Líder da Maioria e o Líder da
Minoria tanto na Câmara como no Senado, bem como
os Presidentes da Comissão de Relações Exteriores
e da Comissão de Defesa Nacional da Câmara e do
Senado.

Quanto à questão de que não está definido o
Líder da Maioria, nem o Líder da Minoria, devo dizer
que está, sim. O Regimento Interno da Câmara já de
fine o Líder da Maioria e o Líder da Minoria. Não paira
a menor dúvida de quem seja neste plenário o Líder
da Maioria e o Líder da Minoria.

Portanto, essa questão não merece nenhum
reparo quanto a isso.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, fortalece-se
também a instituição, porque na Comissão de
Controle Externo é que se taz a legislação sobre a
Agência Brasileira de Inteligência. Ela vai ter um
controle fiscalizador sobre esta Agência Brasileira de
Inteligência.

O projeto teve uma contribuição decisiva do
Deputado Aroldo Cedraz, e com essa emenda do
Senado Federal torna-se mais forte ainda o controle
que o Poder Legislativo fará sobre o órgão.

Sr. Presidente, essa emenda é boa, vem ao
encontro daquilo que desejamos para o nosso País,
e, por isso, o PFL recomenda o voto "sim".

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, a Liderança do
Governo recomenda o voto "sim".

O SR. JOSÉ DE ABREU (PTN - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTN vota "sim".
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
que aprovam queiram' permanecer como estão.
(Pausa.)

APROVADA
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre

a mesa e vou submeter a votos a seguinte Redação
Final:

REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LEI N2 3.651-0, DE 1997

Institui o Sistema Brasileiro de
Inteligência, cria a Agência Brasileira de
Inteligência - ABIN, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica instituído o Sistema Brasileiro de

Inteligência, que integra as ações de planejamento
e execução das atividades de inteligência do País,
com a finalidade de fornecer subsídios ao
Presidente da República nos assuntos de interesse
nacional.

§ 12 O Sistema Brasileiro de Inteligência tem
como fundamentos a preservação da soberania
nacional, a defesa do Estado Democrático de Direito
e a dignidade da pessoa humana, devendo ainda
cumprir e preservar os direitos e garantais individuais
e demais dispositivos da Constituição Federal, os
tratados, convenções, acordos e ajustes internacionais
em que a República Federativa do Brasil seja parte ou
signatário, e a legislação ordinária.

§ 22 Para os efeitos de aplicação desta lei,
entende-se como inteligência a atividade que objetiva
a obtenção, análise e dissiminação de
conhecimentos dentro e fora do território nacional
sobre fatos e situações de imediata ou potencial
influência sobre o processo decisório e a ação
governamental e sobre a salvaguarda e a segurança
da sociedade e do Estado.

§ 32 Entende-se como contra-inteligência a
atividade que objetiva neutralizar a inteligência
adversa.

Art. 22 Os órgãos e entidades da Administração
Pública Federal que, direta ou indiretamente, possam
produzir conhecimentos de interesse das atividades
de inteligência, em especial aqueles responsáveis
pela defesa externa, segurança interna e relações
exteriores, constituirão o sistema Brasileiro de
Inteligência, na forma de ato do Presidente da
República.

§ 1Q O Sistema Brasileiro de Inteligência ,é
responsável pejo processo de obtenção, análise ,e
disseminação da informação necessária ao processo
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decisório do Poder Executivo, bem como pela
salvaguarda da informação contra o acesso de
pessoas ou órgãos não autorizados.

§ 2Q Mediante ajustes específicos e convênios,
ouvido o competente órgão de controle externo da
atividade de inteligência, as Unidades da
Federação poderão compor o sistema Brasileiro de
Inteligência.

Art. 3Q Fica criada a Agência Brasileira de
Inteligência - ABIN, órgão de assessoramento
direto ao Presidente da República, que, na posição
de órgão central do Sistema Brasileiro de
Inteligência, terá a seu cargo planejar, executar,
coordenar, supervisionar e controlar as atividades
de inteligência do País, obedecidas a política e as
diretrizes superiormente traçadas nos termos desta
lei.

Parágrafo único. As atividades de inteligência
serão desenvolvidas, no que se refere aos limites de
sua extensão e ao uso de técnicas e meios sigilosos,
com irrestrita observância dos direitos e garantias
individuais, fidelidade às instituições e aos princípios
éticos que regem os interesses e a segurança do
Estado.

Art. 4Q À Abin, além ·do que lhe prescreve o
artigo anterior, compete:

1-planejar e executar ações, inclusive sigilosas,
relativas à obtenção e análise de dados para a
produção de conhecimentos destinados a assessorar
o Presidente da República;

/I - planejar e executar a proteção de
conhecimentos sensíveis, relativos aos interesses e à
segurança do~Estado e da Sociedade;

111 - avaljar as ameaças, internas e externas, à
ordem constitucional;

IV - promover o desenvolvimento de recursos
humanso e da doutrina de inteligência, e realizar
estudos e pesquisas para o exercício e
aprimoramento (da atividade de inteligência.

Parágrafo! único. Os órgãos componentes do
Sistema Brasileiro de inteligência fornecerão à
ABIN, nos termos.~ condições a serem aprovados
mediante ato presidencial, para fins de integração,
dados e conhecimentos específicos relacionados
com a defesa d~s instituições ~ dos interesses
nacionais.

Art. 52 A execução da Política Nacioinal de
Inteligência, fixada pelo Presidente da República,
será levada a efeito pela Abin, sob a supervisão da
Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional
do Conselho do Governo.

Parágrafo único. Antes de ser fixada pelo
Presidente da Repúblcia, a Política Nacioinal de
Inteligência será remetida ao exame e sugestões do
competente órgão de controle externo da atividade de
inteligência.

Art. 62 O controle e fiscalização externos de
atividade de inteligência serão exercidos pelo Poder
Legislativo na forma a ser estabelecida em ato do
Congresso Nacional.

§1 Q Integrarão o órgão de controle externo da
atividade de inteligência os líderes da maioria e da
minoria na Câmara dos Deputados e no Senado Fed
eral, assim como os Presidentes das Comissões de
Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal.

§ 2Q O ato a que se refere o caput deste artigo
definirá o funcionamento do órgão de controle e a
forma de desenvolvimento dos seus trabalhos com
vistas ao controle e fiscalização dos atos
decorrentes da execução da Política Nacional de
Inteligência.

Art. 7Q A ABIN, observada a legislação e normas
pertinentes, e objetivando o desempenho de suas
atribuições, poderá firmar convênios, acordos,
contratos e quaisquer outros ajustes.

Art. 8Q A ABIN será dirigida por um
Diretor-Geral, cujas funções serão estabelecidas no
decreto que aprovar a sua estrutura
organizacional.

§1 Q O regimento interno da ABIN disporá sobre
a competência e o funcionamento de suas unidades,
assim como as atribuições dos titulares e demais
integrantes destas.

§ 2Q A elaboração e edição do regimento interno
da ABIN serão de responsabilidade de seu
Diretor-Geral, que o submeterá à aprovação do
Presidente da República.

Art. 9g Os atos da ABIN, cuja publicidade possa
comprometer o êxito de suas atividades sigilosas,
deverão ser publicados em extrato.

§ 12 Incluem-se entre os atos objeto deste artigo
os referentes ao seu peculiar funcionamento, como
às atribuições, à atuação e às especificações dos
respectivos cargos, e à movimentação dos seus
titulares.

§ 22 A obrigatoriedade de publicação dos atos
em extrato independe de serem de caráter
ostensivo ou sigiloso os recursos utilizados, em
cada caso.
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CARGOS EM COMISSÃO

ANEXO

CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL

·,,----"---"-""'T---------r-"--·--·---·-r·----·--------
Código IQuantitativO! Valor Valor Total

, ! Unitário.......... }. . t _ .

Das 101.5 i 5 I 5.200,00 26.000,00
~,··-·_·~---·---~-·~-------·-·'--·-t--------·--··---"'--.---- --_.~-_.

Das 101 .4 I 18 i 3.800,00 68.400,00

: iDas 102.4 i 4 i 3.800,00 15.200,00
f=-----·--"-'--·i---·-""---"1-·,,--·----- ----.--

Das 101.3/ 40 ..1 1.027,48 41.099,20
.. - ~ .i ". , ···········l··~· _. . '.' .._..,' -~ , , ' ." .

Das 102.2 i 32 i 916,81 29.337,92
-----_.-'------;-.-...._-_._-_.......,....._"---_._---_...- _ .._-'-"--'--

: 12 827,89 9.934,68
Das 102.1

189.971,80111Total

----------------------------,--------- ----r--------
Código iQuantitativoi Valor I Valor 1

___,_, ----L--,,- , LJJ.DJtá!i-ºj.. , Iº'21J_.. _)
Nat. Es I 1 I 6.400,00 6.400,00I
Nat. Es I 1 I 6.400,00 6.400,00
--,,--:;§Q----+---"""-----r"---~---.----.

Total i 2 I 12.800,00
______~__~.i ,'~_J_~ ~ _

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
Vai à sanção.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr.

Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, hoje foi instalada a CPI dos Medicamentos
com base na Resolução n2 5. O projeto de resolução é
em virtude de, regimentalmente, estar completo o
número de CPI instaladas.

A Resolução nº 5, inicialmente, estipulava, 12
membros. Depois, foi feita uma nova resolução, a
Resolução nº 8, em que se aumentava o número de
membros da Comissão para 17.

Art. 10. A ABIN somente poderá comunicar-se
com os demais órgãos da administração pública
direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, com o conhecimento prévio da
autoridade competente de maior hierarquia do
respectivo órgão, ou um seu delegado.

Art. 11. F\icam criados os cargos de
Diretor-Geral e de Diretor-Adjunto da ABIN, de
natureza especial, e os em comissão, de que trata o
Anexo a esta Lei.

Parágrafo único. São privativas do Presidente
da República a escolha e a nomeação do
Diretor-Geral da ABIN, após aprovação de seu nome
pelo Senado Federal.

Art. 12. A unidade técnica encarregada das
ações de inteligência, hoje vinculada à Casa Militar da
Presidência da República, fica absorvida pela ABIN.

§ 12 Fica o Poder Executivo autorizado a
transferir para a ABIN, mediante alteração de
denominação e especificação, os cargos e funções
de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores, as Funções Gratificadas e as Gratificações
de Representação, da unidade técnica encarregada
das ações de inteligência, alocados na Casa Militar da
Presidência da República.

§ 22 O Poder Executivo disporá sobre a
transferência, para a ABIN, do acervo patrimonial
alocado à unidade técnica encarregada das ações de
inteligência.

§ 32 Fica o Poder Executivo autorizado a
remanejar ou transferir para a ABIN os saldos das
dotações orçamentárias consignadas para as
atividades de inteligência nos orçamentos da
Secretaria de Assuntos Estratégicos e do Gabinete
da Presidência da República.

Art. 13. As despesas decorrentes desta Lei
correrão à conta das dotações orçamentárias·próprias.

Parágrafo único. O Orçamento Geral da União
contemplará, anualmente, em rubrica específica, os
recursos necessários ao desenvolvimento das ações
de caráter sigiloso a cargo da ABIN.

Art. 14. As atividades de controle interno da
ABIN, inclusive as de contabilidade analítica, serão
exercidas pela Secretaria de Controle ,Interno da
Presidência da República.

Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. 
Relator: Deputado C6JÊo R!GJ!El.
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V. Ex!! já decidiu numa questão de ordem ante
rior, no que diz respeito à CPI de uma forma geral,
que, quando um partido ou representação partidária
não tem vaga na CPI, o número de vagas pode ser
adaptado. para que todos os partidos tenham
representação.

Estou de acordo com a decisão de V. Exª, mas,
nesse caso específico, como foi criada por projeto de
resolução, que descumpre o limite regimental e fala
no número de membros específico, que é 17, esta
CPI não poderia aumentar seu número de membros.
O projeto de resolução fala em 17 membros, e ela foi
instalada com um número diferente daquele que trata
o projeto de resolução.

Sr. Presidente, não estou contra a decisão de
V. Exª sobre a questão de ordem, mas, neste caso
específico, como a criação da CPI foi por projeto de
resolução, o número de membros tinha que ser o
previsto no projeto de resolução e não aquele da
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Recolho
a questão de ordem de' V. Exª Vou 'examiná~la com
mais vagar e depois responderei a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-2-

'PROJETO DE LEI Nº 1.617-C, DE 1999
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nº 1.617-B, de 1999, que dispõe
sobre a criação da Agência Nacional de
Águas - ANA, entidade federal de
coordenação e apoio do Sistema Nacional
de Gerenciamento de 'Recursos Hídricos, e
dá outras providências; tendo pareceres das
Comissões: de Defesa., do Consumidor,

. Meio Ambiente e Minor!as e pela aprovação
deste e das emendas.. apresentadas em
Plenário de nºs 22,24. a. 27 e 77, pela
aprovação parcial das de nºs 1 a 11, 14 a.
18,~21, 28 a 31,33,38,43,46 a 49,51,53,
62,63,65,67 a 70, 73, 76, 78, 92, 96,97 e

- 118 a 120, com substitutivo,e pela rejeição
das de nºs 12, 13,.19,20,23, 32, 34 a 37,
39 a 42, 44, 45, 50, 52, 54 a.§1, 64, 66, 71,
72,74,75,79.a ~1,· 93,94,95 e 98 a 117
(Relator: Sr. Luc,iano Pizzatto); e de Minas e
Energia, pela" aprovação deste e das
emendas apresentadas em Plenário de nºs
22, 24 a 27 e 77, pela aprovação pc.,rr'ial das
de n!ls 1 a 11, i 4 a 18, 21, 28 a 31,88, 43,

46 a 49, 51, 53, 62, 63, 65, 67 a 70, 73, 76,
78, 92,97 e 118 a 120, com substitutivo, e
pela rejeição das de nºs 12, 13, 19, 20, 23,
32, 34 a 37, 39 a 42, 44, 45, 50, 52, 54 a 61,
64, 66, 71, 72, 74, 75, 79 a91, 93, 94, 95 e
98 a 117, contra os votos dos Deputados
Airton Dipp, Arlindo Chinaglia, Antônio
Feijão, Marcos Lima, Olímpio Pires e Walter
Pinheiro (Relator: Sr. Eliseu Resende),
Pen.dente de pareceres das Comissões: de
Trabalho, de Administração e Serviço
Público; e de Constituição e Justiça e de
Redação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa o seguinte requerimento:

Senhor Presidente,
Requeremos a V.Exa., nos termos

regimentais, a retirada do Projeto de Lei nº
1.617-C, de 1999, constante da pauta da
presente sessão.

Sala das Sessões, 17 de novembro de
1999. - Assina o Deputado Walter Pinheiro,
Vice-Líder do PT.

Há requerimento de igual teor dos Srs. Arnaldo
Madeira, Líder do Governo; Vicente Caropreso,
Vice-Líder do PSDB; do Deputado Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL; Caio Riela, Vice-Líder do
PTB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em
votação o requerimento.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) --

-3-

PROJETO DE LEI NQ 88-8, DE 1999
(Do Sr. Alberto Fraga)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nº 88-A de 1999, que dispõe sobre o
serviço auxiliar e voluntários nas Polícias

'1

Militares e Corpos de Bombeiros Militares;
tendo pareceres dos Relatores designados
pela Mesa em substituição às Comissões:
de Trabalho Administração e Serviço
Público, pela, aprovação, com SUbstitutiro

'(Relator: Sr. Arnaldo Faria de Sá); e C1e
Relações Exteriores e de Defesa Nacional,
pel~ aprovação, com substitutivo (Relator:
Sr. Edson Ananno); e da Comissão de
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Constituição e Justiça e de Redação pela Como vota o PT?
constitucionalidade, juridicidade e técnica O SR. GERALDO MAGELA - (PT - DF. Sem
legislativa, com substitutivo (Relator: Sr. revisão do orador). O PT vota "sim".
Inaldo Leitão). Como vota o PMDB?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a O SR. NELSON PROENÇA (PMDB - RS. Sem
mesa o seguinte requerimento: revisao do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB, ciente

Senhor Presidente, de que há acordo para que o projeto seja melhorado e
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos volte à pauta na próxima terça-feira, concorda com a

regimentais, a retirada do(a) PL nº 88-B/99, constante da retirada, desde que haja o compromisso, que
pauta da presente sessão. aparentemente há, de todos os líderes, de que o

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. projeto volte à pau~a semana que vem com a
Deputado. Geraldo Magela, Vice-Líder do PT. concordância de V. E~.

O SR. PRESIDENTE (Mic:hel Temer) - Em O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PMDB
votação o requerimento. Como votam os Srs. vota "sim", desde que o projeto volte à pauta na
Líderes? terça-feira.

Como vota o PV? (Pausa.) Como vota o PL?
Como vota o PTN? (Pausa.) O PTN vota "sim". O SR. CABO JÚLIO (BlocoIPL - MG. Sem
Como vota o Partido Humanista? (Pausa.) Vota revisão do orador.) - Sr. Presidente, após conversar

"sim". com o autor, Deputado Alberto Fraga, sobre a matéria
Como vota o PPS? e ouvir a solicitação do Líder do Governo, queria
O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem consertar o que disse o Uder do PMDB. Não se vai

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim". mexer no texto. O texto será mantido e votado na
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPS terça-feira, depois do acordo. Em função disso, o

vota "sim", pela retirada. Bloco PUPST/PSL é favorável à retirada rara que
Como vota o Bloco PUPST/PSL? (Pausa.) seja feito o acordo, reiterando que o texto não será
Como vota o Bloco PSB/PCdoB? mexido.
A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PSOB

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, pela retirada. como vota?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota sim. O SR. VICENTE CAROPRESO (PSOB - SO.
Como vota o PDT? Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
O SR. FERNANDO CORUJA (POT - SC. Sem vota "sim".

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o POT vota "sim". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PDT vota o PFL?

vota "sim". O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
Como vota o PTB? revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFlvota "sim".
O SR. CAio RIELA (PTB - RS. Sem revisão do O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.

orador.) - Sr. Presidente, o Partido Trabalhista Deputados que estiverem de acordo permaneçam
Brasileiro, tendo em vista uma conversa paralela com como se encontram. (Pausa.)
o autor do requerimento e com o Líder do Governo,
com certeza é pela retirada desse item da pauta, a fim APROVADO.
de que o mesmo seja apreciado na semana que vem. O SR. PRESIDENtE (Michel Temer) -

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PTB Requerimento sobre a mesa.
vota "sim". Sr. Presidente,

Como vota PPB? Requeremos, nos termos regimentais, que o
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem Item 5 (PEC n2 33/99) seja apreciado como Item 4,

revisão do orador.) - Votamos pela retirada. renumerando-se os demais.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. -

"sim". Deputado Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em
votação o requerimento. Como votam os Srs.
Lrderes?

Como vota o PTN? (Pausa.)
Como vota o Partido Humanista? (Pausa.)

O SR. ROBERTO ARGENTA (PHDBS - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votamos
"não". Manter a pauta.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"nio".

Como vota o PV? (Pausa.)
Como vota o PPS?

O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim".

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL-RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PLlPSTIPSL vota "sim".

.A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PSBIPCdoB vota "sim".

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revldo do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim".

O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o Partido Trabalhista
Brasileiro vota pela inversão, a favor.

O SR. ODELMO LEAo (PPB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB é favorável
à Inversão da pauta, vota "sim".

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem
revldo do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos
Trabalhadores vota "sim".

O SR. NELSON PROENÇA (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota
"sim".

O SR. VICENTE CAROPRESO (PSDB - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
vota "sim".

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota
"11m".

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP. Sem
revldodQ orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
Governovata "sim".

O S~. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem
estiver Cle acordo permaneça como se acha.
(Paula.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-4-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 33-B, DE 1999

(Do Senado Federal)

Discussão, em primeiro turno, da
Proposta de Emenda à Constituição nQ

33-A, de 1999, que altera dispositivos da
Constituição Federal pertinentes à
representação classista na justiça do
Trabalho; tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
admissibilidade (Relator: Sr. Roland
Lavigne); e da Comissão Especial, pela
aprovação desta; e, pela admissibilidade e,
no mérito, pela rejeição das emendas nºs 1,
2, 3, 4, 5, 6 e 7 apresentadas na Comissão,
contra o voto do Deputado Almeida de Je
sus (Relator: Sr. Paulo Magalhães)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há
oradores inscritos.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª' a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, temos oradores
inscritos para a discussão e gostaria de fazer a
proposta, caso V. Exª' acate e os demais partidos, de
abrirmos mão da discussão da matéria e colocarmos
três oradores para encaminhar a matéria, três a favor
e três contra. E, aí, entraríamos direto no
encaminhamento, o que poderia acelerar o processo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Consulto
,os Srs. Deputados inscritos se estão de acordo com a
'proposta do Deputado Walter Pinheiro.

Consulto o Deputado Synval Guazzelli se
desiste da palavra e se inscreve-se para encaminhar.

O SR. SYNVAL GUAZZELLI (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, se me for
assegurada a oportunidade de encaminhar a
votação, abro mão da inscrição para discussão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O
Deputado Synval Guazzelli vai encaminhar.

O Deputado Aldo Rebelo também está inscrito
para encaminhar. V. Exª' desiste da sustentação?

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr.
Presidente, peço a palavra pela. ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex"
a palavra.
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. projeto da Comissão Especial e votaremos essa
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, só tenho matéria. Aí, sim. Ou, então, votaremos o texto como
uma pergunta a fazer à Mesa. Sei que estão sendo está no projeto de reforma do Judiciário e
elaborados alguns destaques e, logicamente, se prejudicaremos o projeto do Senado. Não me parece
todos concordarmos com a retirada da inscrição para possível, em termos políticos, de cidadania, de
discussão esse momento ficará prejudicado. Então, desenvolvimento democrático e de respeito à higidez
quero saber se a Mesa receberá os destaques até o constitucional, que estejamos hoje deliberando sobre
fim do encaminhamento, pois, do contrário, os matéria que aqui chegará de novo em poucos dias, no
destaques que seriam apresentados ficarão bojo da reforma do Judiciário.
prejudicados. Se a Mesa admitir receber os Proponho que os Srs. Líderes sejam ouvidos.
destaques até o final do encaminhamento, concordo Penso que o sobrestamento da matéria pode permitir
com a retirada da discussão. uma solução que não choque tanto a Nação

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa brasileira.
receberá 05 destaques até o final doS'" O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolho a
encaminhamentos. E como o acordo é para que o proposta do Líder Miro Teixeira. Vou ouvir os Srs.
encaminhamento seja feito por três Deputados, V. ExI' Líderes. Se S.Exas. estiverem de acordo, muito bem;
encaminhará contrariamente. se não houver concordância, vamos votar a matéria

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a de qualquer maneira.
palavra pela ordem. Há proposta do Líder Miro Teixeira para que

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem esta matéria seja examinada no âmbito da reforma
V. Ex!! a palavra. constitucional que trata do Poder Judiciário.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revisão Aliás, quero comunicar que logo mais a
do orador.) - Sr. Presidente, está concluída a votação Comissão estará aqui para entregar o resultado final
da reforma do Judiciário na Comissão Especial. A dos seus trabalhos, já que o último destaque acabou
matéria, conseqüentemente, estará pronta para vir a de ser votado. Significa dizer ainda que na semana
plenário. que vem traremos a plenário a reforma do Poder

O projeto de reforma do Judiciário tem Judiciário.
dispositivos sobre a representação classista. É O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Consulto
trazida, neste momento, à votação, uma proposta de os Srs. Líderes a respeito da proposta do Líder Miro
emenda à Constituição, do Senado, sobre Teixeira.
representação classista. Então, estaremos votando O que pensa o PV?
hoje, em primeiro turno, uma alteração na
Constituição sobre a organização da representação O que pensa o PPS?
classista na Justiça do Trabalho. O que pensa o PT?

Daqui a cinco sessões, estaremos votando em O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão
segundo turno e, como já veio do Senado, poderá ser do orador.) - Sr. Presidente, comunicamos a V. Ex' e
promulgada. Ao mesmo tempo que a matéria estiver aos Líderes, ontem, que rElspeitamos essa posição.
sendo promulgada, este Plenário poderá estar Mas considerando que a reforma do Poder Judiciário,
examinando a reforma do Judiciário que dispõe sobre que está cheia de questões polêmicas, vai começar a
essa matéria. tramitar na Câmara, depois irá ao Senado e poderá

Como é que anunciaremos à Nação que hoje voltar para a Câmara, e considerando que essa
estamos votando uma emenda à Constituição emenda da extinção do juiz classista veio do Senado
versando sobre dispositivo que tem disposição Federal e que sua votação nesta Casa significa um
diversa em outro projeto de emenda à Constituição avanço, a bancada do PT mantém a posição de votar
que está chegando ao plenário? É a Constituição do a emenda constitucional pela extinção dos juízes
País. Não é um projeto de lei, o que já seria muito classistas.
grave. A Liderança, portanto, encaminha a posição

Penso que essa matéria deve ficar sobrestada tomada pelo Colégio de Vice-Líderes da bancada no .
para receber um tratamento próprio quando aqui sentido de votar a emenda. Somos contra o
chegar a reforma do Judiciário. Então, deliberaremos requerimento. Respeitamos a posição do Líder do
por um destaque supressivo no dispositivo contido no PDT, mas encaminhamos contra o requerimento.



54982 Quinta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1999

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vejo,
portanto, que não há unanimidade entre os Líderes.
Continuaremos a votação. .

O SR. ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, renovo o
apelo feito pelo Líder Miro Teixeira no sentido de não
atropelarmos, melilmo respeitando a decisão do
Senado Federal, úma Comissão Especial que ao
longo de muito tempo de audiências públicas
formulou uma posição a respeito da representação
paritária na Justiça do Trabalho.

Creio que, em vez de atropelarmos ou
buscarmos atalho para a solução de um problema
polêmico, o melhor seria considerar o apelo feito pelo
Líder do PDT e esperar para apreciar a matéria
conforme ela vier da Comissão Especial que discute a
reforma do Judiciário.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nossa posição é
a mesma discutida ontem na reunião de Líderes:
apoiamos a proposta do Deputado Miro Teixeira.
Entendemos -e estou vindo de uma reunião da
Comissão da Reforma do Judiciário - que se deve
aguardar a chegada da proposta de reforma do
Judiciário. Senão, vamos fazer como em medida
provisória: reformamos a Constituição por seis
meses, para transformá-Ia outra vez em mais seis
meses.

Nossa proposta é no sentido de retirar esse item
da pauta. Sei que V. Exll já fez uma consulta e não há
unanimidade nesse sentido, mas gostaríamos de
votar a proposta que virá a plenário, mais moderna,
mais atual. que foi debatida em maior profundidade,
nascida nesta Casa. Não estamos' recebendo uma
proposta antiga do Senado, mas urna proposta
moderna. votada nas últimas semanas na Comissão
que trata da reforma do Judiciário.

Insistimos no sobrestamento desta votação.
Vamos adiá-Ia. Havia uma proposta --do Deputado
Inocêncio Oliveira de adiamento por quinze sessões
depois baixou para dez - da Proposta de Emenda à
Constituição nll 33-A, para aguardarmos a chegada
no plenário da Câmara dos Deputados da proposta
de reforma do Judiciário, cuja votação estamos
encerrando hoje.

Esta é a posição do PTB.
O SR. PRESIDENTE ( Michel Temer) - Os

demais Srs. Líderes desejam manifestar - se?
O SR. CABO JÚLIO (B'loco/PL - MG. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, no Bloco
PUPST/PSL não há ainda uma definição quanto ao

assunto, mas acho que há uma certa incoerência. Há
uma Comissão - onde será votada a proposta.
Digamos que aprovemos a extinção. E se, amanhã, a
Comissão trouxer para esta Casa uma proposta
diferente? Vamos mudar tudo de novo?

O meu apelo, portanto, é o mesmo do nobre
Deputado Roberto Jefferson: que não votemos a
matéria hoje e o façamos junto com a reforma do
Judiciário, Seria mais coerente para a Câmara dos
Deputados. Se não houver acordo, o Bloco
PUPST/PSL libera sua bancada.

O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS entende
que a matéria deve ser colocada em discussão e
votação, até porque o que temos na reforma do
Judiciário não é muito diferente daquilo que está
sendo dito aqui, salvo discussões próprias de alguns
itens relativos à extinção do juiz classista. Portanto,
temos uma posição clara sobre a situação. A votação,
agora ou depois, não discute o mérito. O importante,
no momento, é nos posicionarmos, abrirmos a
discussão e colocarmos a matéria em votação.

O PPS é pela votação da matéria neste
momento.

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a posição
do PMDB sobre essa matéria é muito clara e já foi
exposta na última reunião de Líderes. Não vemos
razão alguma para adiar, para postergar a discussão
e votação dessa matéria. Ao contrário dos
argumentos que estão sendo aqui levantados,
achamos muito mais fácil discutirmos e votarmos
essa matéria e retirarmos de pauta a discussão da
reforma do Judiciário, que demandará tempo e
discussões mais aprofundadas. Portanto, a posição
do PMDB, neste caso específico, como de resto em
outras matérias, é muito em consonância com aquilo
que pensa a opinião pública e a maioria da nossa
bancada: devemos nos posicionar, de forma clara,
contra a manutenção dos juízes classistas.

Portanto, o PMDB é favorável à discussão e
votação dessa matéria agora na PEC que está em
discussão.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB, ao longo
de toda essa discussão que envolve a manutenção ou
a extinção dos juízes classistas, tem mantido uma
posição extremamente clara. Posso até reconhecer
que, em determinado momento, essa atividade trouxe
benefícios para a sociedade como um todo ou para
aqueles que tinham maiores dificuldades de acesso à
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Justiça. Mas neste instante, não. Há um consenso Novamente o Deputado Miro Teixeira levanta a
claro, dentro do PSDB, que, percebo, atinge a maioria questão e, mais uma vez, resolvo no plenário ouvir os
dos partidos políticos desta Casa, pela extinção dos Srs. Líderes. Como não há unanimidade, não tenho
juízes classistas. outra solução a não ser colocar em votação.

Em alguns momentos, é preciso que aquelas Vamos votar a matéria.
decisões que não tenham unanimidade da Casa O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Declaro
venham a voto. É preciso que os Deputados encerrada a discussão.
manifestem-se de forma absolutamente clara,
definam sua posição perante a Casa e perante a Está prejudicado o seguinte:
sociedade. REQUERIMENTO

Essa foi uma das discussões que mais tempo Senhor Presidente,
tomou de todos os Srs. Deputados. A matéria foi Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
aprovada, se não me engano, com unanimidade, na art. 117, inciso X, do Regimento Interno da Câmara
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço dos Deputados, o adiamento das discussões, por 10
Público. Foi matéria por demais discutida, e a
sociedade como um todo espera desta Casa uma sessões, da PEC 33-A, de 1999, que "Altera
decisão, seja ela qual for. dispositivos da Constituição Federal pertinentes à

representação classista na Justiça do Trabalhon
•

O PSDB não vê a menor razão para novo
adiamento dessa matéria. A nossa posição, antecipo Sala das Sessões, de , de 1999. - Roberto
a V. EXª, será certamente pela extinção dos juízes Jefferson, Líder do PTB.
classistas, já que não percebemos dessa atividade, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passa-se
no momento, qualquer benefício para a sociedade. Ao votação da matéria para encaminhar contrariamente ,
contrário, percebemos um ônus, que não podemos concedo a palavra ao Deputado Aldo Rebelo.
mais suportar. O SR. ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - SP.

O PSDB, de maneira extremamente firme, é a Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
favor da votação da matéria, pela extinção dos juízes Deputados, a instituição da representação paritária
classistas. na estrutura da Justiça do Trabalho não surgiu por

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos acaso. Há uma verdadeira cortina de fumaça
votar a matéria. cobrindo o debate que justifica sua extinção.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente, É evidente que a representação paritária, como
peço a palavra para uma questão de ordem. parte de um Judiciário deformado e defeituoso, que

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem por sua vez também está incorporado a uma
V. Exll a palavra. sociedade deformada e defeituosa, Sr. Presidente,

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT _ RJ. tem defeitos e deformações que, mais do que
Questão de ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. condenadas, merecem ser corrigidas.
Presidente, V. Exª está requerendo a unanimidade No entanto, o que move as cabeças, não digo
dos Líderes para que a matéria seja retirada de pauta. todas, que orquestraram a extinção dessa
Indago da Mesa se regimentalmente ela é representação não é a moralização e a democratização
necessária, acima de tudo nas atuais circunstâncias. do Poder Judiciário, não é a aproximação da Justiça do
Tendo uma Comissão da Casa acabado de debater Trabalho dos trabalhadores e da população, é a sua
essa questão, é necessária a unanimidade dos elitização. Por quê? Porque a representação
Líderes para que a matéria permaneça em pauta? Ela classista, que surgiu quase junto com a Justiça do
está vindo a plenário sem ter sido discutida em Trabalho, no Brasil, nasceu sob o símbolo e o
Comissão alguma, enquanto uma Comissão da significado da democratização do Poder Judiciário de
Câmara dos Deputados já se pronunciou e tem permitir que a representação de empregados e
proposta definitiva a respeito dessa matéria. empregadores partilhassem não apenas a estrutura,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - mas a responsabilidade das decisões do fórum
Respondo a V. Ex·, Deputado Vivaldo Barbosa, que trabalhista. Da mesma forma que afigura do júri pop-
ontem, na reunião de Líderes, essa matéria foi ular na Justiça· Penal foi a extensão da
amplamente discutida. E lá, deliberou-se pela responsabilidade à sociedade para julgar os delitos
votação. dos seus cidadãos.
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Por essa razão, a representação paritária não é O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
uma figura insólita do Direito, nem da estrutura do encaminhar a favor, concedo a palavra ao Deputado
Poder Judiciário, da Justiça do Trabalho, no Brasil. E Jair Meneguelli.
ela está na estrutura de outros poderes judiciários de O SR. JAIR MENEGUELLI (PT - SP. Sem
países como a França. revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Por esse motivo, Sr. Presidente, a bancada do DeputÇidos, volto a esta tribuna e confesso a V. Exas.
PCdoS - e aqui não falo em nome do bloco, mas que estou frustrado.
apenas do partido -, ao mesmo tempo em que Depois de muitos anos no movimento sindical,
envida os esforços necessários para corrigir as lutando pela modernização e democratização da
deformações para impedir que a representação relação capital/trabalho, sempre quisemos chegar ao
paritária seja instrumento de manipulação política, estágio de um Brasil usando contrato coletivo de
tanto de dirigentes sindicais quanto da estrutura de trabalho em que não fosse mais necessário o
poder existente no País, está aberta a reformulações, Parlamento legislar sobre dia-a-dia do capi-
até à extinção dessa forma de representação na tal/trabalho nem recorrer-se à Justiça para dirimir os
terceira e segunda instâncias, porque, de fato, é erros dessa relação. Se trabalhadores e empresários
questionável sua necessidade. Mas, quanto ao papel não estão maduros para enfrentá-Ia, devem praticar
positivo nas Juntas de Conciliação e Julgamento que para amadurecer.
podem cumprir, não temos dúvidas. Adotaríamos, Não sei se todos conhecem a história do juiz
também, de bom grado, a alteração das formas de classista. Antigamente, ele fazia carreira, e muitos
escolha, a fim de democratizar, de permitir que os .dirigentes sindicais a pretendiam fazer, para se
sindicatos tenham mais autonomia, a fim de diminuir aposentar. Para isso, não podiam descontentar os
o arbítrio, por exemplo, dos tribunais regionais ou de juízes togados, pois havia o risco de, não sendo
seus presidentes na manipulação política da eleição reeleito pelo menos por um mandato, não se
direta do representante. Poderíamos até admitir que aposentar.
as formas de retribuição financeira pelo exercício Havia um conluio entre federações e
dessa função também sejam modificadas. Mas nunca confederações: tornava-se juiz classista o presidente
concordaremos, simplesmente, com a sua extinção. de uma confederação, até se aposentar, e já ficava

Essa foi uma conquista alcançada, Sr. acordado com outra confederação ó sucessor, para
Presidente, que não pode ser retirada devido a dois que seu presidente também se aposentasse. Assim
ou três Juízes do Trabalho que tenham exercido mal era a sucessão do juiz classista: presidentes das
sua função. A representação classista, como a federações nos Estados...
Justiça do Trabalho, é conquista secular não apenas Pergunto aos Srs. Deputados: alguém viu,
dos trabalhadores e está apoiada na mais avançada alguma vez, em algum julgamento nos tribunais do
doutrina social da igreja, desde o século passado, trabalho, o voto de um juiz classista influenciar
com a Rerum Novarum, a Populorum Progressio, significativamente a decisão do tribunal, a ponto de
com a luta de partidos e sindicatos europeus e de modificá-Ia? Em nenhum momento! Muito pelo
todo o mundo, que, com seu sangue e sua luta, contrário! Fui dirigente sindical e muitas vezes, por
contribuíram para criar os mecanismos de defesa dos conta de uma greve, fui ao Tribunal. Quantas e
trabalhadores edos assalariados, numa sociedade quantas vezes não apanhamos de dezenove a zero,
tão deformada e afeita aos interesses e pretensões porque o juiz classista dos trabalhadores votava con-
do capital como a nossa. tra os nossos· movimentos? Sabem por quê?

Alertamos aqui as correntes progressistas e as Possivelmente porque ele não fazia um julgamento
forças democráticas da Casa que, a pretexto de político, mas jurídico, porque julgamento político é
estarem moralizando a Justiça do Trabalho, estão, na desta Casa, não do Judiciário. Ora, se não é para
verdade, golpeando profundamente sua concepção fazer um julgamento político, se é para fazer um
democrática, que é o que está na origem da sua julgamento meramente técnico, para que a exis~ência

criação, do surgimento desse tipo de representaÇão. do juiz classista, se ele vai julgar exatamente como o
Com a moralização, sim, com a juiz togado? ~

democratização, sim, Sr. Presidente, mas com a Chega! Queremos a modernização da Justiça, e
extinção não podemos concordar. a extínção do ju,iz classista é um passo nesse sentido.

Muito obrigado. Outróspassos virão:·, o fiítf' do TST; -os TRT,
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futuramente, serão transformados em Varas da
Justiça Federal especializadas em Direito do Trabalho.
É essa a modernização que nós queremos.

Além disso, não h!i representação paritária
coisíssima alguma! Há um juiz classista dos empresários,
um juiz classista dos trabalhadores e quantos juízes
togados? Onde está a representação paritária?

A representação paritária estará nas Comissões
Prévias, cuja criação foi aprovada nesta Casa, embora
eu, junto com o meu partido, tenha votado contra. Mas
será ali, nas Comissões Prévias, que se dará a
representação paritária de trabalhadores e de
empresários para resolver todos esses conflitos
trabalhistas.

Por isso, o juiz classista não tem significado no
mundo de hoje; em momento algum precisa-se do voto
do juiz classista, até porque seu voto nunca mudou uma
decisão de tribunal.

Somos pois favoráveis à extinção do juiz
classista.

E digo mais: quero deixar registrado que este
projeto ainda tem um defeito, porque permite que
os atuais juízes classistas terminem seus
mandatos.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Tribunal Re
gional do Trabalho da Bahia, semana passada, deu
posse a mais 66 juízes classistas. E não houve
nenhuma voz, na Bahia, que se levantasse contra
essa falcatrua. Espero que se levante agora, votando
pelo fim do juiz classista. E quando da votação da
reforma do Judiciário, quero que eles terminem
já, que não continuem até o final dos seus
mandatos.

Somos pelo fim, pela extinção do juiz classista.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao Deputado Synval Guazzelli, para falar
contra a matéria.

O SR. SYNVAL GUAZZELLI (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, tem-me preocupado o fato de que nos
últimos tempos, neste País, tudo se quer mudar em
nome da modernidade. Cuidado, meus caros pares!
Não vamos transformar ~ modernidade em um
instrumento para se jogar no lixo, como inservíveis,
os valores, as raízes que construímos ao longo do
nosso processo histórico. Amanhã será o Tribunal
Popular do Júri! A modernidade vai dizer que é
preciso extingui-lo, para que só os magistrados
julguem os homens.

Meu· Deus, olhemos a velha Europal França,
Alemanha,:Bélgica, Suécia,.Inglaterra, todos mantêm

uma justiça trabalhista fiel ao princípio tripartite da
representação paritária 'dos juízes togados. Então,
vamos devagar, porque essa tal de modernidade no
Brasil, que tudo quer vender e alienar, às vezes é
perigosa. Temos de olhar a nossa história, meditar
sobre ela e nossos valores.

A Justiça do Trabalho é constituída por
representantes dos sindicatos patronais e de
empregados. Vamos, pelo menos, mantê-los em
primeiro grau, nas Juntas de Conciliação e
Julgamento.

Há uma emenda de autoria do nobre Deputado
Marcelo Barbieri, meu prezado colega de bancada,
que propõe a manutenção, nos Tribunais Regionais e
no Tribunal Superior do Trabalho, exclusivamente de
juízes togados, mas mantendo a representação
paritária nas Juntas de Conciliação e Julgamento.
Nessas Juntas, mais do que da presença de um juiz
togado, precisamos de um conciliador; por isso elas
recebem esse nome.

Como propõe a emenda destacada do
Deputado Marcelo Barbieri, vamos manter a figura do
juiz classista pelo menos nas Juntas de Conciliação e
Julgamento. Também há emenda de autoria do nobre
Deputado Arnaldo Faria de Sá de semelhante teor.

Que mantenhamos, nas Juntas de Conciliação
e Julgamento, os representantes classistas e os
conciliadores - como o próprio nome diz, as juntas
são de negociação e conciliação. E vamos dispensar,
acatando - aí sim - o espírito do projeto, a presença
de juízes classistas apenas nos Tribunais Regionais e
no Tribunal Superior do Trabalho.

Isto eu aceito, porque representa um avanço
que pode ser aceito. Mas, em nome da tal
modernidade, que muito me assusta e agride, rogo a
V.Exas. que não entreguemos nem joguemos à lata
de lixo da história as nossas origens, os nossos
valores e a nossa cultura. (PalmaS.)

O SR. JAIRO CARNEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exll a palavra.

O SR. JAIRO CARNEIRO (PFL - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) ..,.... Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, convido todos os membros da
Comissão da Reforma do Poder,Jtldiciário, titulares e
suplentes, para que acorram à presença de V. Exa., a
fim de que façamos a ,entrega simbólica do resultado
dos trabalhos da referida Comissão concluídos na
tarde de hoje.
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Em tempo realizamos esta solenidade para
prestigiar esta Casa e a agenda política positiva do
Presidente da Câmara dos Deputados.

Estão concluídos os trabalhos da Comissão da
Reforma do Poder Judiciário!

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Desde já,
cumprimento os membros da Comissão da Reforma
do Poder Judiciário pelo trabalho realizado.
Aguardo-os para a oportuna entrega dos resultados
do trabalho neste plenário, cumprindo uma das
promessas feitas ao longo desta Sessão Legislativa.

Como os Srs. Deputados já se encontram
presentes, creio que poderiam proceder à entrega
desde já. (Pausa.)

(É feita a entrega simbólica dos trabalhos da
Comissão.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Meus
cumprimentos novamente à Comissão! (Palmas.)

Quero noticiar ao Plenário que a partir da
próxima semana traremos para votação a reforma do
Poder Judiciário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
falar a favor da matéria, çoncedo a palavra ao Sr.
Deputado Antonio Carlos Biscaia.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, estamos aqui concluindo nosso trabalho
sobre a reforma do Poder Judiciário. Entre diversos
aspectos, inclui-se a extinção da representação
classista na Justiça do Trabalho.

Esta Proposta de Emenda Constitucional ainda
terá uma longa tramitação. Entretanto, é
indispensável que o fim do juiz classista seja imediato.
Não há mais justificativa para a manutenção dessa
figura em nosso sistema. Foi dito que esta semana
foram nomeados 66 juízes classistas na Bahia e mais
27 no Estado de São Paulo, com mandato de três
anos.

Não há qualquer justificativa para isso. A figura
do juiz classista foi inspirada na Carta dei Lavoro, do
Direito italiano do tempo de Mussolini. Mas a Itália
mesma já aboliu esse sistema. Não se justifica mais a
manutenção, em qualquer sistema judiciário do
mundo, de juízes leigos, sem formação jurídica.

Em outros pàíses, como exemplo temos o
modelo francês, os membros são sorteados
periodicamente e só percebem eventualmente pelo
exercício de suas funções; na Suíça, os juízes leigos
reúnem-se durante a noite, como uma missão
assessória, tendo suas atividades normais; na

Alemanha, eles não integram o Poder Judiciário; em
Portugal, a representação classista é eventualmente
convocada por um juiz togado. O Brasil está com uma
estrutura burocratizada e corrompida, principalmente
na escolha dos representantes classistas.

Temos conhecimento, esta é a realidade, de
essa representação efetivamente não ocorre. No
Estado do Rio de Janeiro, durante muitos anos, essas
nomeações foram um insuportável foco de corrupção,
a ponto de serem criadas representações classistas
para que um de seus representantes pudesse ser
nomeado juiz do Tribunal Regional do Trabalho ou de
Juntas de Conciliação e Julgamento. Já houve juiz
classista do Tribunal Regional do Estado do Rio de
Janeiro representante da Associação Fluminense de
Criadores de Cavalos Manga-larga. Que
representação, que significado teria um magistrado
como esse, para exercer suas funções no Tribunal
Regional do Trabalho? Em primeiro grau, nas Juntas,
é absolutamente desnecessária essa atividade. O
papel do juiz classista, em primeiro grau, é de um
meirinho, de um apregoador de audiências de
conciliação e julgamento. As questões do Direito
nunca são enfrentadas por esses magistrados.

Evidentemente, nos Tribunais Regionais do
Trabalho a situação é muito mais grave, porque
questões de direito são decididas por pessoas sem
formação básica e elementar para proferir seus votos
e decisões. O pagamento desses juízes, que têm
direito a férias remunerada e a todos os benefícios de
uma magistratura de carreira, representou, no
orçamento deste ano, para a Nação brasileira
aproximadamente 300 milhões de reais. É
inadmissível também que eles consigam ascender
até a Presidência dos Tribunais Regionais.

A posição do Partido dos Trabalhadores é
frontalmente contra a manutenção dos juízes
classistas, e vai mais longe. Nossa proposta, na
Reforma do Judiciário, era no sentido de extinguir o
TST e o poder normativo da Justiça do Trabalho. Não
conseguimos chegar a esse ponto, que seria o
verdadeiro aprimoramento da Justiça do Trabalho,
mas conseguimos o mínimo.

Esperamos que a Câmara dos Deputados,
nesta tarde e noite histórica, coloque um fim definitivo
a essa excrescência, que tem inspiração no processo
fascista italiano do período de Mussolini. Estamos
confiante de que V. Exas. aprovarão com larga
margem de voto esta proposta de emenda
constitucional. A partir de agora, não teremos mais
nomeação de juízes classistas, que, além de



Novembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 18 54987

desnecessários, significam manipulação política e
foco de corrupção InsustenTável.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra, para falar favoravelmente, o Sr. Deputado
José Pimentel.

O SR. JOSÉ piMENTEL (PT - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a
matéria que votaremos daqui a pouco diz respeito à
extinção do juiz classista. Ela já foi objeto também de
debate no processo constituinte, e, naquela época, já
tínhamos uma formulação para o relacionamento en
tre capital e trabalho que não comportava o juiz
classista nem o poder normativo do trabalho.
Portanto, estas duas questões fazem parte da própria
história do movimento sindical e da nossa visão de
Estado e sociedade.

Nesse aspecto, a fonte geradora de direito nas
relações entre capital e trabalho são as normas
constitucionais e infra-constitucionais, o contrato
coletivo de trabalho, a convenção ou acordo coletivo,
e nunca a sentença normativa.

Por isso, entendíamos e entendemos que essa
forma de conduzir levaria a um aprimoramento e,
principalmente, muito mais responsabilidade à
relação entre capital e trabalho. Da mesma forma,
temos convicção de que o papel do juiz classista é
incabível nessa visão de Poder Judiciário Trabalhista.
A Justiça do Trabalho deve ser um fórum para analisar
se o acordo, a convenção ou a norma foi ou não
cumprida, mas nunca como fonte geradora de direito.
Esse sistema não comporta a figura do juiz classista!

É necessário criar mecanismos que fortaleçam
essa relação e desobstruam o Poder Judiciário. Por
isso, na oportunidade da reforma do Poder Judiciário,
apresentamos uma emenda global que dava um novo
tratamento à Justiça Trabalhista Brasileira. O Tribunal
Superior do Trabalho seria extinto e suas funções
incorporadas a uma câmara específica do Superior
Tribunal de Justiça. Os Tribunais Regionais do
Trabalho seriam mantidos em todas as unidades
federativas do País, com outras funções incorporadas.
As Juntas de Conciliação seriam transformadas em
Varas Trabalhistas como forma de agilizar esse
processo, permitindo, com isso, o aprimoramento da
relação entre o capital e o trabalho.

Parte de nossa proposta não foi aceita na
Comissão Especial e será trazida ao plenário em
discussão futura.

No que diz respeito aos classistas, não
queremos fazer o debate sobre o aspecto de custo.
Queremos um debate sobre a relação capital e

trabalho. O classista - representante patronal ou
trabalhador - não tem espaço nessa visão de
sociedade, nessa concepção de poder, nessa visão
d~ Poder Judiciário e na relação capital e trabalho.

Por isso, o nosso partido, divergindo de outros
companheiros que acompanham o Bloco de
Oposição - respeitando suas posições -, não pode
aceitar essa diferença, que já foi pautada no processo
constituinte e que agora retoma. Esperamos que esta
emenda que vem do Senado seja ratificada e
aprovada aqui na Câmara dos Deputados nesta
tarde. Esse é um passo significativo de
aprimoramento, de evolução na relação entre capital
e trabalho brasileiro.

Queremos que no debate da proposta de
emenda à Constituição, que trata da regulamentação
e da reestruturação do Poder Judiciário brasileiro,
retomemos o debate da função do Tribunal Superior
do Trabalho e de outros mecanismos que ali estão
postos. Na nossa visão, acreditamos ser preciso
aprimorar essas relações; é preciso que retiremos
alguns impedimentos que já tivemos ao longo da
nossa história. .

Esperamos que esta matéria seja aprovada.
Aqueles companheiros e companheiras que
porventura não tenham ainda este convencimento,
precisam continuar neste diálogo, para que no dia de
amanhã tenham convicção de que temos razão. E a
melhor forma de fazer isso é aprovando esta matéria,
porque, ao longo da nossa história, tem ficado claro
que o poder normativo e o juiz çlassista não têm papel
relevante na relação capital e trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
falar contrariamente, concedo a palavra ao Deputado
Marcelo Barbieri.

O SR. MARCELO BARBIERI (PMDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, essa discussão é feita no momento em
que o País vive um momento social extremamente
grave. O maior índice de desemprego da história
deste País é o que estamos vivendo hoje.

Há imensas dificuldades por que passam os
trabalhadores de todo o País, e nessa hora vão se
tirar os conciliadores, vai se tirar o direito do cidadão
mais simples, mais humilde - não o trabalhador
metalúrgico, que tem um nível de instrução mais
elevado, não o trabalhador mais elitizado -, do
trabalhador do campo, das parcelas mais pobres da
nossa população que chegam ao tribunal totalmente
intimidadas, totalmente sem apoio, sem respaldo pela
falta de cultura, pois o nosso País não permitiu a ele
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ter um desenvolvimento social maior. Ele chega à
Justiça do Trabalho sem ninguém para o ajudar. Isso
hoje só não ocorre, porque existe a figura do
conciliador, existe a figura do sindicato, que lá está
representando o trabalhador e que muitas vezes o
auxilia a encontrar uma solução para o seu problema
e buscar um entendimento, buscar uma composição.

A nossa propostaJ Sr. Presidente, que é a
Emenda nll 5, procura maríter nas Juntas de
Conciliação a figura do conciliador. Noventa por cento
das ações trabalhistas resolvidas nas Juntas são
feitas por acordo, e não há recurso para Segunda
Instância, nem para Terceira Instância. Esses 90%
não são de milhões, não são de milhares de reais, são
de salário mínimo, de pouca renda, do pequeno
trabalhador, do mais pobre, do mais humilde, desses
cujos direitos estamos procurando preservar.

A proposta pura e simples de extinguir a figura
do juiz classista nada mais está do que inserida na
cartilha neoliberal; sim, quer extinguir com todos os
direitos sociais do País! Nada mais é do que a
reprodução, no âmbito da Justiça do Trabalho, da
cartilha ditada pelo Fundo Monetário Internacional.

Há a necessidade de um meio termo neste
momento. Diante da crise econômica, do
desemprego, da recessão, precisamos ter o bom
senso, precisamos ter capacidade política para
identificar a realidade por que passa o nosso País.

Nesse sentido, Sr. Presidente, a minha proposta
de emenda, que foi apoiada pelo PDT - destacada
pelo Líder Miro Teixeira -, busca o meio-termo, que
mantém, nas Juntas, a figura do conciliador. Aliás, nas
Juntas não há nem necessidade de juiz togado,
porque fazem-se acordos e estes são assinados na
hora. O Sr. Nicolau não era juiz classista; era juiz
togado, e fez o que fez no TRT de São Paulo.

Portanto, não venham com o discurso de que
juiz classista é o grande responsável pela situação
por que passa a Justiça do Trabalho! Erros exis~em,

falhas ocorrem, e a nossa proposta de emenda inclui
um processo de seleção diferenciado que leve em
consideração a capacidade de o cidadão prestar
serviço de conciliação. E isso é uma forma
democrática de abrir a Justiça não somente para
aqueles que estudam Direito, mas também para o
cidadão comum, de bom senso, para que sirva de
conciliador. O que aí está é uma tentativa de elitizar a
Justiça, de acabar com a possibilidade de
participação democrática do povo - aliás, 80% do
povo brasileiro não tem nível universitário - de acabar
com a possibilidade de o conciliador vir a ser um líder

trabalhista, um líder trabalhador, alguém que não
freqüentou a universidade, mas que pode muito bem
defender os interesses do trabalhador, que pode
muito bem buscar o entendimento, a conciliação.

Por isso, Sr. Presidente, não estamos apoiando
a forma como está sendo encaminhada essa
discussão, que, a nosso ver, é emocional, passional,
embasada no interesse do Governo, que é de cortar
gastos. Outros interesses há no sentido de procurar
modernizar a Justiça do Trabalho.

Sou a favor da modernização, da melhoria, não
da extinção pura e simples, radical, emocional, que
não leva em consideração a realidade social do nosso
País, do desemprego, da falência, do trabalhador
mais humilde, mais simples do interior deste País.

Por isso, Sr. Presidente, faço um apelo. Minha
emenda mantém os conciliadores nas Juntas e
extingue-os na segunda e terceira instância,
possibilitando ao trabalhador o direito de ter alguém
ao seu lado para defendê-lo e lutar por seus
interesses.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre

a Mesa os seguintes requerimentos de destaque

REQUERIMENTO

Requer destaque para a Emenda nll

3-CE/99 à PEC 33-A, de 1999, que "Altera
dispositivos da Constituição Federal
pertinentes à representação classista na
Justiça do Trabalho".

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 161, inciso 11, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados o destaque para votação da Emenda
nll 3-CE/99 à PEC 33-A, de 1999, que "Altera
dispositivos da Constituição Federal pertinentes à
representação classista na Justiça do Trabalho".

Sala das Sessões, de de 1999. - Deputado
Arnaldo Faria de Sá, Vice-Líder do PPB.

REQUERIMENTO

Requer destaque para a Emenda nll

5-CEI99, à PEC 33-A, de 1999, que"Altera
dispositivos da Constituição Federal
pertinentes' à representação classista na
Justiça do Trabalho".

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 161, inciso 11, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados o destaque para votação da Emenda



"Art. 111 .

§ 1º O Tribunal Superior do Trabalho
compor-se-á de vinte e sete Ministros,
escolhidos .dentre brasileiros com mais de
trinta e cinco e menos de sessenta anos,
nomeados pelo Presidente da República após
aprovação pelo Senado Federal, sendo: (NR)

I - dezessete juízes vitalícios, dos
quais onze escolhidos dentre juízes de
carreira da magistratura trabalhista, três
dentre advogados e três dentre membros do
Ministério Público do Trabalho;· (NR)

Ir - dez juízes classistas temporários,
com representação paritária dos trabalhadores
e empregadores. (NR)

§ 2° O Tribunal encaminhará ao
Presidente da República listas tríplices,
observando-se, quanto às vagas destinadas
aos advogados e aos membros do Ministério
Público, o disposto no art. 94 e, para as de juízes
classistas, o resultado de indicação de colégio
eleitOlal integtado pelas diretorias das
confede!ações nacionais de tJabalhadores ou
empregadores, oonforme o caso; as listas tríplices
para o pn:wimento de cargos destinados aos juízes
da magistratura tJabalhista de carreira cl€wrão ser
eIabo!adas pelos Ministros vitalícios. (NR)

§ 32 Para o exercício do cargo de
Ministro Classista, titular ou suplente, do Tri
bunal Superior do Trabalho, é imprescindível
ser associado de entidade sindical há,' no
mínimo, três anos, e estar no desempenho
da atividade econômica ou profissional por
mais de cinco anos, tendo exercido a função
de Juiz Classista de 2ª Instância por um
período de três anos. (NR)

"Art. 1º Os arts. 113 e 116 da
Constituição Federal passam a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. 113. A lei disporá sobre a
constituição, investidura, jurisdição,
competência, garantias e condições de
exercícios dos órgãos da Justiça do
Trabalho, na forma do·art.10". (NR)

"Art. 116 ..
§ 12 Os juízes classistas das Juntas de

Conciliação e Julgamento serão nomeados
pelo Presidente do Tribunal Regional do
Trabalho na forma da lei. (NR)

§ 22 As Juntas de Conciliação e
Julgamel)to realizarão obrigatoriamente
Audiência Prévia, com as partes em litígio na
presença dos juízes classistas, representantes
dos trabalhadores e empregadores, para
promover a conciliação entre as partes." (NR)

Art. 31! Dê ao art. 22 da PEC 33-A/99 a
seguinte redação:

"Art. 117. Os mandatos dos
representantes classistas, em todas as
instâncias, são de três anos, permitidas as
reconduções." (NR)

Parágrafo único "
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nSl 5-CE/99 à PEC 33-A, de 1999, que "Altera EMENDA À PROPOSTA DE EMENDA
dispositivos _da Co~stituição F~deral pertinentes à À CONSTITUiÇÃO Nº 33-A, DE 1999
representaçao classista na Justiça do Trabalho". (Do Sr. José Lourenço e Outros)

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. -
Deputado Altera dispositivos da Constituição

Miro Teixeira, Líder do PDT. Federal relativos à Justiça do Trabalho.

O SR.' PRESIDENTE (Michel Temer) _ Vou As Mesas da Câmara dos Deputados e do
submeter a votos as seguintes Emendas Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da
apresentadas na Comissão Especial n2s 1, 2, 3, 4, 5, Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda
6 e7, com parecerpela rejeição, ressalvados os destaques: ao texto constitucional:

_ 1 _ Artigo único. Os dispositivos da Constituição
Federal abaixo especificados, modificados pelos arts.

EMENDA À PROPOSTA DE EMENDA 12 e 22 da PEC 33-A/99, passam a vigorar com a
À CONSTITUiÇÃO N!1 33, DE 1999 seguinte redação:

(Do Sr. José Lourenço e Outros)

Introduz modificações na estrutura
da Justiça do Trabalho.

Art. 12 Suprimam-se os arts. 12, 2º e 3º da
Proposta de Emenda à Constituição nO 33-A/99,
reordenando-se os demais.

Art. 22 Dê ao art. 12 da PEC 33-A/99 a seguinte
redação:
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§ 4º A lei que disporá sobre a
competência do Tribunal Superior do Trabalho.

..
"Art. 113. À lei disporá sobre a

constituição, il:lVeStidura, jurisdição, competência,
garantias e condições de exercício dos órgãos da
Justiça do Trabalho, na fonna do art. 10~ (NR)

"Art. 115. Os Tribunais Regionais do
Trabalho serão compostos de juízes
nomeados pelo Presidente da República,
sendo dois terços de juízes vitalícios e um
terço de juízes classistas, observada, entre
os juízes vitalícios, a proporcionalidade
estabelecida no art. 111, § 1º, J. (NR)

§ 1º ..
1- .
11- ••.••.•...•.•.•..•.•.•••..•..•.•..•.••.•.•.•.••.•••.•••.
111 - classistas indicados em listas

tríplices pelas diretorias das federações e dos
sindicatos inorganizados em federações. li (NR)

§ 2Q OS Juízes representantes
classistas dos empregados e dos
empregadores, nos Tribunais Regionais do
Trabalho terão que possuir diploma de curso
superior, preferencialmente, e o exercício das
funções de Juíz Classista em 1!! Instância da
Justiça do Trabalho durante pelo menos três
anos, sendo imprescindível ser associado de
entidade sindical há, no mínimo, três anos, e
estar no desempenho da atividade econômica
ou profissional por mais de cinco anos. (NR)

§ 3º A indicação nas listas tríplices, por
vaga a ser preenchida, dos Juízes titulares e
suplentes dos Tribunais Regionais do
Trabalho, representantes dos empregados e
dos empregadores, será feita dentre os
nomes previamente escolhidos pela
Comissão de Seleção da Representação
Paritária do Tribunal Regional do Trabalho,
na forma estabelecida no parágrafo anterior,
dentre os nomes indicados pelas Federações
e Sindicatos com base estadual, interestadual
ou nacional e inorganizados em Federação,
com base territorial na Região jurisdicionada
pelo Tribunal. (NR)

"Art. 116. A Junta de Conciliação e
Julgamento será composta de um juiz do
trabalho e dois juízes dassistas, representantes
dos empregados e empregadores. (NR)

§ 1º Os juízes classistas das Juntas de
Conciliação e Julgamento serão nomeados

pelo Presidente. do· Tribunal Regional do
Trabalho, na formada lei." (NR)

§ 20 Os Juízes Classistas de l'
Instância serão eséolhidos por meio de
listas que serão submetidas ao exame da
Comissão de Seleção da Representação
Paritária (CSRP), ,tripartite, constituída por
juízes vitalícios que integram a Corte, até o
limite de 18 (dezoito) membros, assim
distribuídos. (NR)'

a) 13 de Juízes Vitalícios, iniciando-se
pelos Juízes que integram a administração
da Corte e Juízes Vitalícios mais antigos em
ordem subseqüente; .

b) 13de Juízes CJassistas, representantes
dos trabalhadorés,a· serem indicados na forma
estipulada no Regirrlerltq Interno;

c) 13 de'.JUízes CJassistas, representantes
dos et11>regadores,a' ~indicados na forma
estipulada no Regimento Interno;

§ 32 A Cqmissão de Seleção escolherá
3 (três) nomes para: titular e 3 (três) para
suplente, dentre os candidatos indicàdos
por vaga a ser preenchida, enviando as
listas ao Presidente do Tribunal, que déverá
fazer as designações no prazo de 5 (cinco)
dias~ (NR) . .' . '.

§ 42 . As Juntas de Conciliação e·
. Julgamento realizarão obrigatpriamente
Audiências Prévias, exclusivamente com os
Juízes ClassistSs, para promover a conciliação
entre as partes. (NR) ;

"Art. 117. Os mandatos dos
representantes classistas, em todas as
instâncias, são de três anos, permitidas as
reconduçães.(NR)

Parágrafo único.•...........•.............•......."

-3-

EMENDA À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N 33-A, DE 1999

(Do Sr. Arnaldo Madeira de Sá e Outros)

Introduz modificações na estrutura
da Justiça do Trabalho.

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

"Dê aos arts. 1, 2 e 3 da Proposta de Emenda à
Constituição n 33, de 1999, a seguinte redação:"

"Art. 111 ..
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§ 12 O Tribunal Superior do Trabalho
compor-se-á áe vinte e sete ministros,
escolhidos dentre brasileiros com mais de
trinta e cinco e menos de sessenta anos,
nomeados pelo Presidente da República
após aprova.ção pelo Senado Federal,
sendo:

I - vint~ ft sete juízes vitalícios, dos
quais vinte e um escolhidos dentre juízes de
carreira da magistratura trabalhista, três
dentre advogados e três dentre membros do
Ministério Público do Trabalho.

§ 2º O Tribunal encaminhará ao
Presidente da República listas tríplices de
juízes de carreira da magistratura trabalhista
e, observando-se, quanto às vagas destinadas
aos advogados· eàos membros do Ministério
Público segundo o disposto no art. 94.

§ 3º A Lei disporá sobre a competência
do Tribunal Superior do Trabalho.

..............................................................
"Art. 113. A lei disporá sobre a

Constituição, investidura, jurisdição, competência,
garantias e condições de exercício dos órgãos
da Justiça do Trabalho, na forma do art. 10:'

"Art. 115. Os Tribunais Regionais do
Trabalho serão compostos de juízes
nomeados pelo Presidente da República,
sendo dois terços de Juízes vitalícios e um
terço de conciliadores, observada, entre os
juízes vitalícios, a proporcionalidade
estabelecida no art. 111 §1, I.

§ 12 .

1- ..
11- .
IIJ - conciliadores indicados em listas

tríplices pelas diretorias das federações e
dos sindicatos inorganizados em federações."

§ 22 Os conciliadores representantes
dos empregados e dos empregadores, nos
Tribunais Regionais do Trabalho terão que
pc>SSuir diploma de curso superior, e o exercício
das funções de conciliador em 1ª Instância da
Justiça do Trabalho durante pelo menos três
anos, sendo imprescindível ser associado de
entidade sindical há, no mínimo, três ano, e
estar no desempenho da atividade econômica
ou profissional por mais de cinco anos.

§ 39 A indicação nas listas tríplices, por
vaga a ser preenchida, dos Conciliadores
titulares e suplentes dos Tribunais Regionais

do Trabalho, representantes dos empregados
e dos empregadores, será feita dentre os
nomes previamente escolhidos pela Comissão
de Seleção da Representação Paritária do Tribu
nal Regional do Trabalho, na forma estabelecida
no parágrafo anterior, dentre os nomes indicados
pelas Federações e Sindicatos com base
estadual, interestadual ou nacional e
inorganizados em Federação, com base territo
rial na Região jurisdicional pelo Tribuna!."

"Art. 116. A Junta de Conciliação e
Julgamento será composta de um juiz do
trabalho e dois conciliadores, representantes
dos empregados e empregadores.

§ 1º Os conciliadores das Juntas de
Conciliação e Julgamento serão nomeados
pelo Presidente do Tribunal Regional do
Trabalho, na forma da lei.

§ 2º Os conciliadores de 1ª Instância
serão escolhidos por meio de listas que
serão submetidas ao exame da Comissão
de Seleção da Representação Partidária
(CSRP), tripartite, constituída por juízes
vitalícios que integram a Corte, até o limite
de 18 (dezoito) membros, assim distribuídos:

a) 1/3 de juízes vitalícios, iniciando-se
pelos juízes que integram a administração
da Corte e juízes vitalícios mais antigos, em
ordem subseqüente;

b) 1/3 de conciliadores, representantes
dos trabalhadores, a serem indicados na
forma estipulada no Regimento Interno;

c) 1/3 de conciliadores, representantes
de empregados, a serem indicados na
forma estipulada no Regimento Interno;

§ 3Q A Comissão de Seleção escolherá
3 (três) nomes para titular e 3 (três) para
suplente, entre os candidatos indicados
por vaga a ser preenchida, enviando as
listas ao Presidente do Tribunal, que
deverá fazer as designações no prazo de 5
(cinco) dias.

§ 4º As Juntas de Conciliação e
Julgamento realizarão obrigatoriamente
Audiências Prévias, exclusivamente com os
conciliadores, para promover a conciliação
entre as partes."

"Art. 117. Os mandatos dos representantes
partidários, em todas as instâncias, são de três
anos, permitidas as reconduções.

Parágrafo único. Os conciliadores terão
suplentes."
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EMENDA À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO Nº 33-A, DE 1999

(Do Sr. Marcelo Barbieri e Outros)

Introduz modificações na estrutura
da Justlçà do TrabaJho.

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

"Art. 1º Suprimam-se os arts. 1º, 2º, 3º
da Proposta de Emenda à Constituição nº
33-A/99, reordenando-se o 412."

"Art. 212 Dê ao art. 1º da PEC 33-A/99 a
seguinte redação:

Art. 1º Os arts. 111, 112, 113, 114,
115, 116 e 117 da Constituição Federal
passam a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 111 ..
1- ..
11- ..
111- as Juntas de Conciliação. (NR)
§ 1º .
I - dezessete, dos quais onze togados

e vitalícios escolhidos entre juízes da
magistratura trabalhista, três temporários
entre advogados e três temporários entre
membros do Ministério Público.

11 - dez temporários, Conciliadores
das Relações de Trabalho com representação
partidária dos trabalhadores e empregados,
advogados e que tenham exercido pelo
menos um mandato no Tribunal Regional do
Trabalho e na Junta de Conciliação.

§ 2º O Tribunal encaminhará ao
Presidente da República, listas tríplices
elaboradas pelos Ministros, para o provimento de
cargos desitinados aos juízes da magistratura de
carreira; observanclo-se, quanto às vagas
destinadas aos adwgados e aos membros do
Ministério Público, o dispostO no art. 94. (NR)

§ 312••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

'Art. 112. Haverá pelo menos um Tribu
nal Regional do Trabalho em cada Estado e
no Distrito Federal, e a lei instituirá as
Juntas de Conciliação.' (NR)

'Art. 113. A lei disporá sobre a
constituição, imteStidUIB, jurisdição, competência,
garantias e condições de exercício dos órgãos
da Justiça do Trabalho, observado o disposto no
caput do art. 10: (NR)

'Art. 114 ..

1º ~~ .

2º .'

'Art. 115. O Tribunais Regionais do
Trabalho serão compostos por dois terços de
juízes nomeados pelo Presidente da República,
observada entre os juízes a proporcionalidade
estabelecida no art. 111, § 112, I e um terço de
Conciliadores das Relações de Trabalho, com
mandatos temporários, indicados em lista
tríplice ao Presidente do Tribunal Regional do
Trabalho que fará a nomeação. (NR)

Parágrafo único. Os Tribunais
Regionais do Trabalho serão compostos de:

1- .
11- .
111 - Os Conciliadores das Relações de

Trabalho, escolhidos em lista tríplice através
de assembléias nas federações e nos
sindicatos dos trabalhadores e dos
empregadores com base territorial na região,
terão que satisfazer os critérios de escolha
estabelecidos pelas Comissões de Avaliação
dos Tribunais, constituídas de Juízes Togados e
Vrtalícios e de Conciliadores das Relações de
Trabalho em igual proporção. (NR)

a) - O Conciliador das Relações de
Trabalho, enquanto na posse de seu
mandato temporário no Tribunal Regional do
Trabalho, receberá o mesmo provento que o
Juiz Togado Vitalício. (NR)

'Art. 116. A Junta de Conciliação será
composta de dois Conciliadores das
Relações de Trabalho, representantes dos
empregados e dos empregadores. (NR)

Parágrafo único. (Revogado)

§ 1º Frustrada a conciliação, os
Conciliadores das Relações de Trabalho
convocarão os suplentes e em Comissão
promoverão a instrução e arbitragem do feito.

§ 22 Os Conciliadores das Relações de
Trabalho, com mandatos temporários,
representantes dos empregados e dos
empregadores, serão nomeados pelo
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho
na forma do inciso 111 do Art. 115. (NR)

§ 32 O Conciliador das Relações de
Trabalho, enquanto na posse de seu mandato
tel'JllOrário na Junta de Conciliação, recebelá no
mínimo a metade dos plUJSntos de Juiz Togado
Vrlalício do Tribunal Regional do Trabalho: (NR)
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EMENDA À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO Nl! 33·A, DE 1999

(Do Sr. Corauci Sobrinho e Outros)

Introduz modificações na estr~tura
da Justiça do Trabalho.
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"Art. 3º Dê ao art. 2º da PEC 33-A/99 a trabalho e dois juízes conciliadores,
seguinte redação: representantes dos empregados e empregadores.

Art. 2º O artigo 117 da Constituição Fed- § 1º Os juízes conciliadores das Juntas
eral passa a vigorar com a seguinte redação: de Conciliação e Julgamento serão

'Art. 117. Os mandatos dos advogados nomeados pelo Presidente do Tribunal Re-
e membros do Ministério Público do Trabalho, gional do Trabalho,na forma da leL"
de acordo o disposto no art. 94, e dos § 2º Os juízes conciliadores de 1º
Conciliadores das Relações de Trabalho são Instância serãi escolhidos por meio de listas
de três anos, permitidas as reconduções. (NR) que serão submetidas ao exame da Comissão

Parágrafo Único. Os advogados e de Seleção da Representação Paritária
membros do Ministério Público do Trabalho, (CSRP), tripartite, constituída por juízes
de acordo com o dispositivo no art. 94, e os vitalícios que integram a Corte, até o limite de
Conciliadores das Relações de Trabalho 18 (dezoito) membros, assim distribuídos:
terão suplentes." (NR) a) 1/3 de juízes vitalícios, iniciando-se

"Art. 4º Dê ao art. 3º da PEC 33-A/99 a pelos juízes que integram a administração
seguinte redação: da Corte e juízes vitalícios mas antigos, em

Art. 3º É assegurado o cumprimento ordem subseqüente;
dos mandatos dos atuais ministros b) 11.3 de juízes corx:icD>res, repmsenlart.es
classistas temporários do Tribunal Superior dos trabalhadores, a serem indicados na forma
do Trabalho, até sua substituição por estipulada no Regimento Interno;
Conciliadores das Relações de Trabalho." (NR) c) 1/3 de juízes conciliadores,

§ 1º É assegurado o cumprimento dos representantes dos empregadores, a serem
mandatos dos atuais juízes classistas indicados na forma estipulada no Regimento
temporários dos Tribunais Regionais do Interno;
Trabalho e das Juntas de Conciliação e § 3º A Comissão de Seleção escolh~rá
Julgamento, até suas substituições por 3 (três) nomes para titular e 3 (três) para
Conciliadores das Relações de Trabalho." (NR) suplebte, dentre os candidatos indicados por

§ 2º O Superior Tribunal de Justiça, no vaga a ser preenchida, enviando as listas ao
prazo de seis meses contado a partir da Presidente do Tribunal, que deverá fazer as
publicação desta Emenda, enviará ao designações no prazo de 5 (cinco) dias.
Congresso Nacional projeto de lei dispondo § 4º As Juntas de Conciliação e
sobre o proviménto na Justiça Federal dos Julgamento realização obrigatoriamente
juízes togados Vitalícios e juízes substitutos Aidiências Prévias, exclusivamente com os
das Juntas de Conciliação e Julgamento da juízes conciliadores, para promover a
Justiça do Trabalho." (NR) conciliação entre as partes.

- 5 - Art. 2º Dê ao art. 2º da Proposta de Emenda à
EMENDA À PROPOSTA DE EMENDA Constituição nº 33, de 1999 a seguinte redação:

À CONSTITUiÇÃO Nº 33, DE 1999 Art. 22 O art. 117 da Constituição fed-
(Do Sr. Marcelo Barbieri e Outros) eral passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 117. Os mandatos dos representantes
Introduz modificações na estrutura paritários, em todas as instâncias, são de três

da Justiça do Trabalho. rmitidas' recond ~anos, pe as uçoes.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Parágrafo único. Os

Senado Federal, nos termos do art. 60 da conciliadores terão suplentes.
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda
ao texto constitucional:

Art. 1l! Dê ao art. 116 da Constituição Federal,
modificado no art. 1º da Proposta de Emenda à
Constituição nl! 33, de 1999, a seguinte redação:

Art. 116. A Junta de Conciliação e
Julgamento será composta de um juiz do

, 191 -
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As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termos do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda
ao texto constitucional:

Art. 1º Suprimam-se os artigos 2º e 3º da
Proposta de Emenda à Constituição nº 33-A/99.

Art. 2º Dê ao art. 1º da PEC 33-A/99 a seguinte
redação:

"Art. 1º Os artigos 115, 116 e 177 da
Constituição Federal passam a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. 115. Os Tribunais Regionais do
Trabalho serão compostos por dois terços
de juízes nomeados pelo Presidente da
República, obseivada entre os juízes a
proporcionalidade estabelecida no art. 111,
§ 2º, I e um terço de juízes classistas, com
mandatos temporários, indicados em tríplice
enviada ao Presidente do Tribunal Regional
do Trabalho, que fará a nomeação. (NR)

Parágrafo único. Os Tribunais
Regionais do Trabalho serão compostos de:

1- ..
11- .
111 - juízes classistas, escolhidos em

lista tríplice através de assembléias nas
federações e nos sindicatos dos
trabalhadores e dos empregadores com base
territorial na região, terão que satisfazer os
critérios de escolha estabelecidos pelas
Comissões de Avaliação dos Tribunais,
constituídas de juízes togados vitalícios e de
juízes classistas em igual proporção. (NR).

a) O juiz classista, enquanto na posse
de seu mandato temporário no Tribunal Re
gional do Trabalho, receberá o mesmo
provento que o Juiz Togado Vitalício. (NR)

"Art. 116 ..
Parágrafo único. (Revogado)
§ 1º Os juízes classistas,

representantes dos empregados e dos
empregadores, serão nomeados pelo
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho
na forma do inciso 111 do art. 115. (NR).

§ 2º O juiz classista, enquanto na
posse de seu mandato na Junta de
Conciliação, receberá no mínimo a metade
dos proventos de juiz togado vitalício do Tri
bunal Regional do Trabalho." (NR)

"Art. 117. O mandato dos representantes
classistas, em todas as instâncias, é de três
anos, permitida reconduções. (NR)

Parágrafo único "

-7-

EMENDA À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO Nº 33-A, DE 1999

(Do Sr. José de Abreu e Outros)

Introduz modificações na estrutura
da Justiça do Trabalho.

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

"Art. 1º Dê ao art. 1º da PEC 33-A/99 a
seguinte redação:

Art. 1º Os artigos 111, 112, 113, 114,
115, 116 da Constituição Federal passam a
vigorar com a seguinte redação:

Art. 111 .
1- ..
11- ..
111 - as Juntas de Conciliação. (NR)
§ 1º ..
I - dezessete, dos quais onze togados

e votalícios escolhidos dentre juízes da
magistratura trabalhista, três temporários
dentre advogados e três temporários dentre
membros do Ministério Público.

11 - dez temporários, Conciliadores,
com representantação paritária dos
trabalhadores e empregadores, advogados
e que tenham exercido pelo menos um
mandato no Tribunal Regional do Trabalho e
na Junta de Conciliação.

§ 2º O Tribunal encaminhará ao
Presidente da República, listas tríplices
elaboradas pelos Ministros, para o
provimento de cargos destinados aos juízes
da magistratura de carreira; observando-se,
quanto às vagas destinadas aos advogados
e aos membros do Ministério Público, o
disposto no art. 94. (NR)

§ 3º .
Art. 112. Haverá pelo menos um Tribu

nal Regional do Trabalho em cada Estado e
no Distrito Federal, e a lei instituirá as
Juntas de Conciliação:' (NR)

Art. 113. A lei disposrá sobre a
constituição, investidura, jurisdição, competência,
garantias e condições de exercício dos órgãos
da Justiça do Trabalho, observado o disposto no
caput do art. 10:' (NR)

Art: 114 .
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§ 1º .
§ 2º ..
"Art. 115. Os Tribunais Regionais do

Trabalho serão compostos por dois terços
de juízes npmeados pelo Presidente da
República, observada entre os juízes a
proporcionalidade estabelecida no art. 111,
§ 1º, I e um terço de Conciliadores, advogados,
com mandatos temporários, indicados em lista
tríplice ao Presidente do Tribunal Regional do
Trabalho que fará a nomeação. (NR)

Parágrafo único. Os Tribunais
Regionais do Trabalho serão compostos de:

1- ..
li - ..
111 - os Conciliadores, advogados

escolhidos em lista tríplice através de
assembléias nas federações e nos sindicatos
dos trabalhadores e dos empregadores com
base territorial na região, que satisfaçàm os
critérios de escolha estabelecidos pelas
Comissões de Avaliação dos Tribunais,
constituídas de Juízes Togados Vitalícios e de
Conciliação em igual proporção. (NR)

Art. 116. A Junta de Conciliação será
composta de dois Conciliadores, representantes
dos empregados e dos empregadores. (NR)

Parágrafo único. Os Conciliadores,
representantes dos empregados e dos
empregadores, serão nomeados pelo
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho
na forma do inciso 111 do art. 115. (NR)

Art. 2º Dê ao art. 2º da PEC 33-A/99 a
seguinte redação:

Art. 2º O artigo 117 da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte
redação:

Art. 117. Os mandatos dos
conciliadores são de três anos, permitidas
as reconduções. (NR)

Parágrafo único. Os conciliadores terão
suplentes." (NR)

Art. 3º Dê ao art. 3º da PEC 33-A/99 a
seguinte redação:

Art. 3º É assegurado o cumprimento
dos mandatos dos atuais ministros
classistas temporários do Tribunal Superior
do Trabalho, até sua substituição por
Conciliadores."(NR)

Parágrafo único. É assegurado o
cumprimento dos mandatos dos atuais
juízes classistas tempirários dos Tribunais

Regionais do nabalho e das Juntas de
Conciliação e Julgamento, até suas
substituições por Conciliadores." (NR)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - O PDT vota "não", Sr.
presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PTB?

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota pela
rejeição das emendas.

O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PSB/PCdoB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPB?

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Progressista Brasileiro vota "não" às emendas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT?

O SR. JAIR MENEGUELLI (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não"
às emendas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PMDB?

O SR. NELSON PROENÇA (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
acompanha o Relator e vota "não" às emendas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PSDB?

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota pela
rejeição das emendas. Portanto, o voto é "não", com o
Relator.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PFL?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota "não"
às emendas, pela sua rejeição, desde que se trata
de PEC simples. Não há motivo para fazer emendas.

O PFL vota "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O que

recomenda a Liderança do Governo?
O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presioente, o Governo
recomenda o voto "não".
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o SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS
recomenda o voto "não".

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco/PL
encaminha o voto "não".

O SR. ROBERTO ARGENTA (PHDBS - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Humanista encaminha o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo
sistema eletrônico. .

Está iniciada a votação.
Queiram seguira orientação do visar de cada posto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passo a
ler o seguinte:

ATO DA PRESIDêNCIA

Nos termos do § 2º, do art. 202, do
Regimento Interno, esta Presidência decide
constituir Comissão Especial destinada a,
no prazo de 40 (quarenta sessões), proferir
parecer à .Proposta de Emenda à
Constituição nº 136-A, de 1999, do Poder
Executivo, que "Dispõe sobre a contribuição
para manutenção do regime de previdência
dos servidores públicos, dos militares da
União, dos militares dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios", e resolve

I - designar, para compô-Ia, na forma
indicada pelas Lideranças, os Deputados
constantes da relação anexa;

11 - convocar os membros ora
designados para a reunião de instalação, a
realizar-se no dia 18-11-99, quinta-feira, às
10 horas, no Plenário nº 11, do Anexo 11.

Brasília, 17 de novembro de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

PFL

Titulares: José Carlos Aleluia, José
Ronaldo, Luis Barbosa, Medeiros, Moreira
Ferreira, Mussa Demes, Roland Lavigne.

Suplentes: Claudio Cajado, Francisco
Coelho, Lael Varella, Neuton Lima, Oscar
Andrade, Pedro Fernandes, Werner Wanderer.

PMDB

Titulares: Armando Monteiro, Darcísio
Perondi, Eunício Oliveira, Jorge Alberto,
Osmar Serraglio, Pedro Irujo.

Suplentes: 6 vagas

PSDB

Titulares: Alexandre Santos, Carlos
Mosconi, Inaldo Leitão, Luiz Carlos Hauly,
Nelson Otoch, Veda Crusius.

Suplentes: B. Sá, Mário Negromonte,
Zenaldo Coutinho, 3 vagas

PT

Titulares: Arlindo Chinaglia, Geraldo
Simões, José Pimentel, Marcelo Déda.

Suplente: Henrique Fontana, 3 vagas

PPB

Titulares: Herculano Anghinetti, Nel
son Meurer, Pedro Corrêa.

Suplentes: Edmar Moreira, Jair
Bolsonaro, Ricardo Barros.

PTB

Titulares: Fernando Gonçalves, José
Carlos Elias.

Suplentes: Antônio Jorge, Nelson
Marquezelli.

PDT

Titular: Celso Jacob.
Suplente: Fernando Coruja.

Bloco PUPST/PMN/PSD/PSL

Titular: João Caldas.
Suplente: Almeida de Jesus.

Bloco PSB/PCdoB

Titular: Jandira Feghali.
Suplente: 1 vaga

PPS

Titular: Pedro Eugênio.
Suplente: Edinho Araújo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
Comunico aos Srs. Parlamentares que amanhã, às
10h, haverá sessão especial, requerida por todos os
Líderes, que tratará do tema "Violência e Segurança
Pública". Estará presente boa parte da
representação da sociedade civil e todos os
Poderes estaduais.

Peço, portanto, aos Srs. Parlamentares que
compareçam, especialmente os Srs. Líderes, já que
essa matéria é relevantíssima, nos dias atuais, para a
sociedade brasileira.
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o SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex· a palavra.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, hoje
os jornais do Rio de Janeiro - e somente os jornais
deste Estado -, referem-se ao requerimento de
urgência para o projeto do desarmamento aprovado
ontem. Na primeira página do jornal O Globo, o
Ministro da Justiça, José Carlos Dias diz que vai
remeter a esta Casa projeto de lei proibindo a
exportação de armas para o Paraguai. Segundo S.
Exa., as armas que alimentam a violência vêm do
Paraguai, mediante contrabando.

Sr. Presidente, Sras.· e Srs. Deputados, o
Ministro José Carlos Dias desconhece a Constituição
Federal. S.Exa. não precisa enviar projeto de lei a este
Plenário para impedir a exportação de armas
brasileiras para o Paraguai. Basta ligar para o Ministro
da Defesa, Elcio Álvares, a quem cabe autorizar o
comércio de armas e munição e a emissão de guias
para importação e exportação. Hoje mesmo o
Ministro da Defesa suspendeu a autorização
concedida às indústrias bélicas do Brasil para
exportar armas para o Paraguai.

Estamos diante de situação inusitada. O
Governo, que defendemos neste plenário, por
intermédio de alguns Ministros, faz questão de não
informar à população a verdade. Sr. Presidente, no
ano passado, no Rio de Janeiro, foi registrado na
delegacia especializada o sumiço de treze mil armas
de empresas de segurança bancária. Há no Estado
100 mil vigilantes. No ano passado, 13% do
armamento desses vigilantes desapareceram. Como
as empresas não os indenizam - e elas abrem e
fecham a todo instante -, quando saem da empresa
eles levam o revólver a título de indenização.

Em 1997, sumiram seis mil armas. Em 1998,
treze mil. Quem regulamenta isso? O Ministério da
Justiça. Quem regulamenta a ação das empresas de
vigilância? A Polícia Federal. Quem toma conta desse
exército de 500 mil homens? O Ministério da Justiça.

Nós somos a base do Governo, Deputado
Arnaldo Madeira.O Ministro da Justiça vai ao jornal
fazer graça; diz que vai mandar a esta Casa projeto de
lei proibindo a exportação de armas para o Paraguai.
Se S.Exa. lesse a Constituição e o regulamento das
armas, saberia que basta ligar para o Ministro da
Defesa, Elcio Álvares, para que o Departamento de

Material Bélico do Exército suste, hoje, a autorização
de exportação de armas do Brasil para o Paraguai.

Sr. Presidente, sabe V. Exª quantas armas o
Brasil exportou de 1º de janeiro até hoje, 17 de
novembro, para o Paraguai? Quatro mil. O Paraguai
não tem interesse em comprar nossas armas porque
o Exército só autoriza a exportação de armas calibre
22, 32 e 38. O Paraguai quer armas calibre 45, 357
Magnum, 44 Magnum, Fuzil AR-15.

Sr. Presidente, nós da base do Governo
devemos cobrar dele a verdade. Se quiser acabar
amanhã a exportação de armas para o Paraguai,
basta que o Ministro da Defesa, Elcio Alvares, ligue
para o General-Chefe do DMB, e S. Exª susta hoje a
autorização que permite essa exportação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Darei a
palavra ao Deputado Marcelo Déda, ao Deputado
Walter Pinheiro e ao Deputado Silvio Torres.

Vou encerrar a votação.
Os Srs. Deputados que queiram votar o projeto

permaneçam em plenário.

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 (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
Governo convoca os Parlamentares da base a
comparecer ao plenário e votar pela extinção do juiz
classista. Há necessidade de 308 votos, há
implicação também administrativa.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicitaria a
atenção de V. Exª porque o objeto da minha
intervenção é justamente a matéria que há pouco foi
entregue oficialmente a V. Exª pelos membros da
Comissão da reforma do Judiciário. V. Exª anunciou a
intenção da Mesa de já trazer na próxima semana a
PEC para ser apreciada pelo Plenário.

Ponderaria que a matéria é objeto de uma série
de polêmicas, não é pacífica. Muito embora ~eja

comum o interesse de reformar o Judiciário, há
questões pontuais, praticamente centrais da reforma,
que provocam profunda polêmica e divergência de
conteúdo entre os vários partidos da Casa.
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Nesse sentido, traduzindo a visão de meu Líder,
Deputado José Genoíno, gostaríamos que V. Exª to
masse a iniciativa de convocar o Colégio de Líderes
para que fosse possível, antes de a matéria vir a
plenário, avançarmos em termos de acordos de
procedimentos no que concerne, por exemplo, a
emendas aglutinativas que podem ser elaboradas e a
um tempo que possibilite aos Líderes articularem
melhor, a fim de chegarem a um acordo que até reduza
o número de destaques a serem trazidos a plenário.

Nosso requerimento é para que a Presidência 
que sem dúvida tem o mérito de ter liderado o
processo de retomada desse debate e ter conv0cado
e emulado a Casa a iniciar as votações e as discussões
sobre a reforma - assuma esse compromisso de
convocar os Líderes e, antes de trazer a matéria ao
plenário, estimular o entendimento, a fim de que pelo
menos, na pior das hipóteses, tenhamos um acordo de
procedimento sobre a votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolho a
sugestão do Deputado Marcelo Déda e convoco
reunião do Colégio de Líderes para quarta-feira
próxima, às 10h.

Vamos estabelecer procedimentos e naquilo
que for possível incursionar pelo mérito. para
chegarmos a um acordo.

, O SR. MARCELO DÉDA - Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O SR. AGNELO QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exil a palavra.

O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de fazer um apelo a V. Exa., que tem tido um
comportamento de defesa em relação a esta Casa.
Somos testemunhas disso. Por isso, gostaria de
fazer-lhe um apelo, tendo em vista a liberação ocorrida
hoje do relatório da CPI do Judiciário, o qual pede ao
Ministério Público que investigue o Senador Luiz
Estevão por atos lesivos ao patrimônio e por
enriquecimento ilícito enquanto titular do Grupo OK,
devido ao impressionante volume de recursos
depositados pelo Grupo Monteiro de Barros em contas
do Grupo OK. Nem nos documentos encaminhados à
CPI, nem no seu depoimento esses depósitos foram
devidamente esclarecidos, infringindo-se os arts. 3Q

, 52
e 6Q da Lei de Improbidade Administrativa.

S. Exa., como titular do Grupo OK, dever ser
enquadrado por falsidade ideológica, art. 299, pois há
dúvidas quanto à veracidade de documentos e

informações apresentados à CPI, que não guardam
correspondência com os negócios escriturados entre
as empresas do referido Grupo e do Grupo Monteiro
de Barros.

Portanto, tendo em vista esse resumo da
decisão, Sr. Presidente, o Senador Luiz Estevão não
pode ser Sub-Relator do PPA. Obviamente, pedimos
ao Senado que instaure um processo de cassação
por quebra de decoro parlamentar, porque os crimes
cometidos são evidentes e estão comprovados na
CPldo Judiciário.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero registrar que amanhã, às 10h, os partidos da
Frente de Oposição, PT, PDT, PSB, PCdoB e PCB
lançarão um manifesto no Auditório Nereu Ramos,
em defesa do Brasil, da democracia e do trabalho.

Gostaria de solicitar a V. Exa., Sr. Presidente, que
se manifestasse com relação à votação do PDL relativo
ao Banco central. Na reunião do Colégio de Líderes, foi
dado um prazo de 7 dias para que a Comissão de
Finanças e Tributação apresentasse uma resposta.

Pelo nosso entendimento, Sr. Presidente, esse
prazo expira na terça-feira da semana que vem.
Portanto, gostaria de saber de V. Ex!'! se, uma vez
expirado esse prazo, teremos oportunidade de
apreciar no plenário desta Casa a votação do PDL,
que foi assinado por todas Lideranças da Casa.

Duas Comissões já apresentaram o seu parecer
em votação por unanimidade. Gostaria de saber de V.
Ex!! qual será o procedimento na semana que vem
para que apreciemos em plenário o PDL que trata da
reestruturação do Banco Central.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tão logo
expirado o prazo acordado no Colégio de Líderes, a
Presidência trará a plenário o PDL mencionado
porV. Exa.

O SR. SILVIO TORRES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
cumpro aqui o lamentável dever de anunciar a este
Congresso Nacional o falecimento do ex-Deputado
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Germinai Feijó, ocorrido hoje em São José do Rio
Pardo.

Germinai Feij6 foi um homem que militou pelas
liberdades públicas desde de quando, na Faculdade
de Direito do Largo São Francisco, ocupou o cargo de
presidente do DCE local. Foi um dos fundadores da
UNE, da qual foi Vice-Presidente; foi um dos
fundadores do Partido Socialista Brasileiro e também
do MDB, quando, em 1965, ocupava o cargo de
Deputado Federal; foi um dos homens públicos mais
íntegros e idealistas que já passaram por esta Casa.

Sr. Presidente, Germinai Feijó faleceu militando na
política, completando sua vida de ideais às causas públi
cas. Era o Presideni~ de Honra do PSDB da minha cida
de, São José do Rio Pardo, até o seu falecimento, hoje.

Amanhã seu corpo será sepultado no Cemitério
São Paulo, às 10h, e estarei representando esta
Casa, mais especificamente V. Exa., Presidente Michel
Temer, nos funerais do ex-Deputado Germinai Feijó.

O SR. JOSÉ ANTONIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
anunciar à casa que a Comissão de Constituição e
Justiça da Assembléia Legislativa do Maranhão há pouco
decidiu votar favoravelmente pela cassação do Deputado
Estadual José Gerardo de Abreu, que foi denunciado na
CPI do Narcotráfico. A votação no plenário sobre essa
matéria está marcada para amanhã, às 10h.

Faço este registro pois foi a CPI do Narcotráfico
que descobriu o posicionamento desse Deputado e pe
diu a cassação do seu mandato. O PSB do Maranhão é
um dos signatários do pedido de cassação.

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, quero
avisar ao Plenário, sobretudo aos Parlamentares do
Partido da Frente Liberal, que logo após a votação da
PEC n2 33-B, que trata da extinção dos juízes classistas,
vamos votar, ainda hoje, a PEC nº 7-B. Vamos votar a
PEC 7-8, que trata da prescrição das causas
trabalhistas, igualando urbano ao rural, hoje ainda.

Esta votação é fundamental, Sr. Presidente, para
que se possa utilizar seis milhões de casas que estão
hoje desocupadas no campo, para fazer com que aque-

les que exercem uma atividade rural tenham suas cartei
ras profissionais assinadas, sem correr o risco de vinte,
trinta anos depois ainda existir uma causa trabalhista.

Acho que os sindicatos estão devidamente instruí
dos. Em todos os distritos, povoados e cidades do Brasil
há um sindicato instruindo esses trabalhadores. E nin
guém deseja que esses trabalhadores percam esses di
reitos. Pelo contrário, queremos proporcionar igualdade
de direitos e de oportunidade a todos.

Por isso essa PEC é fundamental. Ela irá trazer
tranqüilidade ao campo e fará com que a produção ru
ral aumente. Assim será possível fixar - e é isso que
é fundamental- o trabalhador rural no campo, que é
o local onde ele deve ficar e exercer sua atividade,
contribuindo para o desenvolvimento do nosso País.

Por isso que a presença dos Parlamentares é
tão importante neste momento. Precisamos ficar em
plenário, para, logo após a votação desta matéria,
votemos também essa PECo

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
permanecer em plenário, atendendo ao apelo do
Líder Inocêncio Oliveira.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem
revisão do· orador.) - Sr. Presidente, o PPB
encaminha o voto "não" a propósito desta matéria,
rejeitando as emendas, e solicita a sua bancada que
permaneça em plenário. Só para esta matéria
precisaremos de três votações nominais com o quo
rum qualificado de 308 votos.

O PPB encarece a sua bancada que permaneça
em plenário, porque, logo após, votaremos matéria de
suma importância para a agricultura brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.

Vou anunciar o resultado:

VOTARAM:
Sim: 9
Não: 401
Abstenção: 7
Total: 217
São rejeitadas as Emendas. nºs 1, 2, 3, 4, S, 6 e

7, apresentadas na Comissão Especial, ressalvados
os destaques

LISTAGEM DE VOTAÇÃO
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Proposição: PEC 'N° 33/99 - EMENDAS EM BLOCO
COM PARECER CONTRÁRIO

Início Votação: 17/11/1999 18:59

Fim Votação: 17/11/1999 19:21

Resultado da Votação
Sim 9
Não 401
Abstenção 7

Total da Votação 417

Art. 17 1

Total Quorum 418

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer -17:17

Orientação
PFL - Não
PSDB - Não
PMDB - Não
PT - Não
PPB - Não
PTB - Não
POT - Não
PSB/PCDOB - Não
PUPST/PSL - Não
PPS - Não
PHDBS - Não
GOV. - Não

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Não

Alceste Almeida PMDB Não

Almir Sá PPB Não

Elton Rohnelt PFL Não

Francisco Rodrigues PFL Não

Robério Araújo PL PLlPST/PSL Não

Total Roraima: 6

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Não

Badu Picanço PSDB Não

Dr. Benedito Dias PPB Não

Eduardo Seabra PTB Não

Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Não

Fátima Pelaes PSDB Não
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Partido Bloco Voto

AMAPÁ
Jurandi\ Juare2 PMOB Não

SérÇJio Barcellos PFL Não

Total Amapá: 8

PARÁ
Anivaldo Vale PSOB Não

Babá PT Não

Oeusdeth Pantoia PFL Não

Elcione Barbalho PMOB Não

Gerson Peres PPB Abstenção

Giovanni Queiroz por Não

Jorge Costa PMDB Não

José Priante PMOS Não

Josué Bengtson prB Não

Nilson Pinto PSDB Não

Paulo Rocha PT Não

Raimundo Santos PFL Não

Renildo Leal PTB Não

Vic Pires Franco PFL Não

Zenaldo Coutinho PSDB Não

Total Pará: 15

AMAZONAS
Arthur Vírgílio PSDB Não

Átila Lins PFl Não

Francisco Garcia PFL Não

José Melo PFL Não

Luiz Fernando PPB Não

Pauderney Avelino PFL Não

Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Não

Total Amazonas: 7

RONDONIA
Agnaldo Muniz PDT Não

Confúcio Moura PMDB Não

Eurípedes Miranda PDr Não

Marinha Raupp PSOS Não

Nilton Capixaba PTB Não

SérÇjio Carvalho PSDB Não

Total Rondonia: 6

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Não

João Tota PPB Não

José Aleksandro PFL Não

Marcos Afonsb PT Não

Sérgio Barros PSDB Não

Zila Bezerra PFL Não

Total Acre: 6

TOCANTINS
Antônio Jorge prB Não

Darci Coelho PFL Não

Freire Júnior PMOB Não
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Partido Bloco Voto
TOCANTINS
Igor Avelino PMOB Não

João Ribeiro PFL Não

Osvaldo Reis PMOB Não

Pastor Amarildo PPB Não

Total Tocantins: 7

MARANHÃO
Antonio Joaquim Araújo PPB Não

Cesar Bandeira PFL Não

Costa Ferreira PFL Não

Francisco Coelho PFL Não

Gastão Vieira PMOB Não

João Castelo PSOB Não

José Antonio PSB PSB/PCOOB Não

Neiva Moreira POT Não

Nice Lobão PFL Não

Pedro Fernandes PFL Não

Pedro Novais PMOB Não

Roberto Rocha PSOB Não

Sebastião Madeira PSOB Não

Total Maranhão: 13

CEARÁ
Adolfo Marinho PSOB Não

Almeida de Jesus PL PL/PST/PSL Não

Antonio Cambraia PSOB Não

Arnon Bezerra PSOB Não

Eunício Oliveira PMOB Não

Inácio Arruda PCdoB PSB/PCOOB Não

José Linhares PPB Não

José Pimentel PT Não

Léo Alcântara PSOB Não

Manoel Salviano PSOB Não

Marcelo Teixeira PMOB Não

Nelson Otoch PSOB Não

Pinheiro Landim PMOB Não

Raimundo Gomes de Matos PSOB Não

Rommel Feijó PSOB Não

Ubiratan Aguiar PSOB Não

Vicente Arruda PSOB Não

Total Ceará: 17

PIAuí
Átila Lira PSOB Não

B.Sá PSOB Não

Ciro Nogueira PFL Não

Gessivaldo Isaias PMOB Não

Heráclito Fortes PFL Não

Mussa Oemes PFL Não

Themístocles Sampaio PMOB Não

Wellington Dias PT Não

Total Piauí: 8
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Partido Bloco Voto

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Não

Betinho Rosado PFL Não

Iberê Ferreira PPB Não

Laire Rosado PMDB Não

La'{oisier Maia· PFL Não

Múcio Sá PMDB Não

Ney Lopes PFL Não

Total Riô Grande do Norte: 7

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Não

Armando Abíliô PMDB Não

Avenzoar Arruda PT Não

Càr·los Dunga PMDB Não

Damião Feliciano PMDB Não

Domiciano Cabral . PMDB Não

. Efraim Morais PFL Não

Inaldo Leitão PSDB Não

Marcondes Gadelha PFl Não

Ricardo Rique ·PSDB Não

Wilson Braga· PFL Não

Total Paraíba: 11

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDB Não

Carlos Batata PSDB Não

Clementino Coelho PPS Não

Dialma Paes PSB PSB/PCDOB Não

Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Não

Inocêncio Oliveira PFL Não

João Colaço PMDB Não

Joaql.\im Francisco PFL Não

Joel De Hollanda PFL Não

José Chaves PMDB Não

José Múcio Monteiro PFL Não

Marcos de Jesus PST PLlPST/PSL Não

Osvaldo Coelho PFL Não

Pedro Corrêa PPB Não

Pedro Eugênio PPS Não

Ricardo Fiuza PFL Não

Salatiel Carval~o PMDB Não

Total Pernambuco: 17

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Não

Augusto Farias PPB Não

Givaldo Cari'mbão PSB PSB/PCDOB Não

Helenildo Ribeiro PSDB Não

João Caldas Pl PLlPST/PSL Não

José Thomaz Nonõ PFL Não

Luiz Dantas PST PLlPST/PSL Não

Regis Cavalcante PPS Não

Total Alagoas: 8
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Partido Bloco Voto
SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Não
AUÇjusto Franco PSDB Não
Cleonâncio Fonseca PPB Não
Jorge Alberto PMDB Não

José Teles PSDB Não

Marcelo Déda PT Não

Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Não
SérÇjio Reis PSDB Não

Total Sergipe: 8

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Não

Claudio Cajado PFL Não

Coriolano Sales PMDB Não

Eujácio Simões PL PL/PST/PSL Não

Félix Mendonça PTB Não

Francilitônio Pinto PMDB Não

Geddel Vieira Lima PMDB Não

Geraldo Simões PT Não

Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Não

Jaime Fernandes PFL Não

Jairo Carneiro PFL Não

Jaques WaÇjner PT Não

João Almeida PSDB Não

João Leão PSDB Não

Jorge Khoury PFL Não

José Carlos Aleluia PFL Não

José Ronaldo PFL Não

Jutahy Junior PSDB Não

Luiz Moreira PFL Não

Manoel Castro PFL Não

Mário Negromonte PSDB Não.

Nelson PelleÇjrino PT Não

Nilo Coelho PSDB Não

Paulo Braga PFL Não

Paulo Magalhães PFL Não

Pedro Irujo PMDB Não

Ursicino Queiroz PFL Não

Waldir Pires PT Não

Walter Pinheiro PT Não

Total Bahia: 29

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Sim

Aécio Neves PSDB Não

Antônio do Valle PMDB Não

Aracely de Paula PFL Não

Bonifácio de Andrada PSDB Abstenção

Cabo Júlio PL PLlPST/PSL Não

Carlos Melles PFL Não

Carlos Mosconi PSDB Não

Cleuber Carneiro PFL Não

Custódio Mattos PSDB Não
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Partido Bloco Voto

MINAS GERAIS
Danilo de Castro PSDB Sim

Edmar Moreira PPB Não

Eduardo Barbosa PSDB Não

Eliseu Resende PFL Não

Fernando Diniz PMDB Não

Gilmar Machado PT Não

Hélio Costa PMDB Não

Herculano AnÇJhinetti PPB Não

Jaime Martins PFL Não

João Fassarella PT Não

João Magalhães PMDB Não

João Magno PT Não

José Militão PSDB Não

Júlio DelÇJado PMDB Não

Lael Varella PFL Não

Lincoln Portela PST PL/PST/PSL Não

Márcio Reinaldo Moreira PPB Não

Marcos Lima PMDB Não

Maria do Carmo Lara PT Não

Nilmário Miranda PT Não

Odelmo Leão PPB Não

Olimpio Pires PDT Não

Osmânio Pereira PMDB Não

Philemon RodriÇJues PMDB Não

Rafael Guerra PSDB Não

Roberto Brant PFL Não

Romel Anizio PPB Não

Romeu Queiroz PSDB Não

Saraiva Felipe PMDB Não

Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Não

Silas Brasileiro PMDB Não

VirÇJílio Guimarães PT Não

Vittorio Medioli PSDB Não

Walfrido Mares Guia PTB Não

Zaire Rezende PMDB Não

Zezé Perrella PFL Não

Total Minas Gerais: 46

EspíRITO SANTO
Aloízio Santos PSDB Não

Feu Rosa PSDB Sim

João Coser PT Não

José Carlos Elias PTB Não

Marcus Vicente PSDB Não

Max Mauro PTB Não

Nilton Baiano PPB Não

Ricardo Ferraço PSDB 'Não

Rita Camata PMDB Não

Total Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde PPB Não

Aldir Cabral PFL Não



55006 Quinta-feira' 18 DIÁRIO. DA CÂMAAA.J)()S PEPuTADOS Novembro de 1999

Partido .Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Alexandre Santos PSOB Não

Almerinda de Carvalho PFL Não

Antonio Carlos Biscaia PT Não

Ayrton Xerêz PPS Não

Bispo Rodrigues PL PLlPST/PSL Não

Carlos Santana PT Não

Celso Jacob POT Não

Coronel Garcia PSOB Não

Oino Fernandes PSOB Não

Or. Heleno PSOB Não

Eduardo Paes PTB Não

Eurico Miranda PPB Não

Fernando Gabeira PV Não

Fernando Gonçalves PTB Não

lédio Rosa PMOB Não

Jair Bolsonaro PPB Não

Jandira Feghali PCdoS PSB/PCOOa Não

João Mendes PMOB Não

José Carlos Coutinho PFL Não

Luiz Salomão por Não

Luiz Sérgio PT Não

Mareio Fortes PSOB Abstenção

Milton Temer PT Não

Míriam Reid por Não

Miro Teixeira POT Não

Pastor Valdeci Paiva PST PLlPST/PSL Não

Paulo Feijó P$OB Não

Ricardo Maranhão ,PSB· ,PSB/PcboB Não

Roberto Jefferson :PT6.·· Não

Rodrigo Maia PiB Não

Ronaldo Cezar Coelho PSOB Não

Rubem Medina PFL Não

Simão Sessim PPB Não

Vivaldo Barbosa por Não

Total Rio de Janeiro: 36

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSOB Não

Alberto Mourão PMOB Não

Aldo Rebelo PCdoS PSB/PCOOB Não

Aloizio Mercadante pr Não

André Benassi PSOB Não

Angela Guadagnin PT Não

Antonio Carlos Pannunzio PSOB Não

Antonio Kandir PSOB Não

Antonio Palocci PT Não

Arlindo Chinaglia PT Não

Arnaldo Faria de Sá PPB Sim

Arnaldo Madeira PSOB Não

Bispo Wanderval PL PLlPSr/PSL Não

Celso Giglio PTS Não

Clovis Volpi PSDB Não

Corauci Sobrinho PFL Sim
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Partido Bloco Voto

SÃO PAULO
De Velasco PST PLlPST/PSL Não

Delfim Netto PPB Não

Edinho Araújo PPS Não

Eduardo Jorge PT Não

Emerson Kapaz PPS Não

Evilásio Farias PSB PSB/PCDOB Não

Fernando Zuppo PDT Não

Gilberto Kassab PFL Não

Iara Bernardi PT Não

Jair Meneguelli PT Não

João Herrmann Neto PPS Não

Jorge Tadeu MudaJen PMDB Não

José de Abreu PTN Não

José Dirceu PT Não

José Genoíno PT Não

José índio PMDB Não

José Maéhado PT Não

José Roberto Batochio PDT Não

Julio Semeghíni PSDB Não

Luiz Antonio Fleury PTB Não

Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Não

Maluly Netto PFL Não

Marcelo Barbieri PMDB Não

Marcos Cintra PL PL/PST/PSL Sim

Medeiros PFL Não

Michel Temer PMDB Art. 17

Milton Monti PMDB Sim

Moreira Ferreira PFL Não

Nelo Rodolfo PMDB Não

Nelson Marquezelli PTB Não

Neuton Lima PFL Não

Paulo Kobayashi PSDB Não

Professor Luizinho PT Não

Ricardo Berzoini PT Não

Ricardo Izar PMDB Não

Rubens Furlan PPS Não

Sampaio Dória PSDB Não

Silvio Torres PSDB Não

Teima de Souza PT Não

Vadão Gomes PPB Não

Valdemar Costa Neto PL PLlPST/PSL Não

Xico Graziano PSDB Não

Zulaiê Cobra PSDB Não

Total São Paulo: 59

MATO GROSSO
CelcHa P;nheiro PFL Não

Murilo Domingos PTB Não

Ricarte de Freitas PSDB Não

Teté Bezerra PMDB Não

Welinton Fagundes PSDB Não

Wilson Santos PMDB Nã'o
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Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz
Alberto Fraga
Geraldo Magela
Jorge Pinheiro
Maria Abadia
Pedro Celso

Total Distrito Federal: 6

GOIÁS
Barbosa Neto
Euler Morais
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Luiz Bittencourt
Norberto Teixeira
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha
Zé Gomes da Rocha

Total Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira
João Grandão
Marçal Filho
Marisa Serrano
Nelson Trad
Pedro Pedrossi.an

Total' Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ
Abelardo Lupion
Affonso CamarÇjo
Airton Roveda
Alex Canziani
Basilio Villani
Çhico da Princesa
Oilceu Sperafico
Or. Rosinha
Flávio Arns
Hermes Parcianello
Iris Simões
Ivanio Guerra
José Carlos Martinez
José Janene
Luciano Pizzatto
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos

Partido

PCdoB
PMOB
PT
PMOB
PSOB
PT

PMOB
PMOB
PMOB
PSOB
PSOB
PSOB
PMOB
PMOB
PMOB
PT
PPB
PFL
PFL
PMOB

PT
PT
PMOB
PSOB
PTB
PFL

PFL
PFL
PFL
PSOB
PSOB
PSOB
PPB
PT
PSOB
PMOB
PTB
PFL
PTB
PPB
PFL
PSOB
PT

Bloco

PSB/PCOOB

Voto

Não
Não
Não
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
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PARANÁ Partido Bloco Voto\,

Max Rosenmann
Moacir Micheletto PSOB Não

Nelson Meurer PMOB Não

Odílio Balbinotli PPB Não

Oliveira Filho PSOB Não

Osmar Serraglio PPB Não

Padre Roque PMOB Não

Ricardo Barros. PT Não

Santos Filho PPB Não

Werner Wanderer PFL Não

Total Paraná: 27
PFL Não

SANTA CATARINA
Carlito Merss
Edinho Bez PT Não

Edison Andrino PMOB Não

Fernando Coruja PMOB Não

Getvásio Silva POT Não

Hugo Biehl PFL Abstenção

João Matos PPB Não

José Carlos Vieira PMOB Sim

Pedro Bittencourt PFL Não

Renato Vianna PFL Não

Serafim Venzon PMOB Não

Vicente Caropreso POT Não

Total Santa Catarina: 12
PSOB Não

RIO GRANDE DO SUL
Airton Oipp
Alceu Collares POT Não

Augusto Nardes POT Não

Caio Riela PPB Abstenção

Oarcisio Perondi PTB Não

Fernando Marroni PMOB Não

Fetter Júnior PT Não

Germano Rigotto PPB Abstenção

Henrique Fontana PMOB Não

Júlio Redecker PT ~Não

Luis Carlos Heinze PPB Não

Luiz Mainardi PPB Não

Marcos Rolim PT Não

Nelson Marchezan PT Não

Nelson Proença PSOB Abstenção

Osvaldo Biolchi PMOB Não

Paulo José Gouvêa PMOB Não

Paulo Paim PL PLlPST/PSL Não

Roberto Argenta PT Não

Synval Guazzelli PHOBS Não

Telmo Kirst PMOB Sim

Valdeci Oliveira PPB Não

Waldir Schmidt PT Não

Veda Crusius PMOB Não

Total Rio Grande do Sul: 24
PSOB Não
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou sub
meter a votos em 1Q turno, a Proposta de Emenda à
Constituição nQ 33 de 1999. -

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 32 do art. 60 da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao tex
to constitucional:

Art. 1Q Os arts. 111, 112, 113, 115 e 116 da
Constituição Federal passam a vigorar com a seguin
te redação:

"Art. 111 .
1- .
11- .
"111- Juízes do Trabalho." (NR)
"§ 12 O Tribunal Superior do Trabalho

compor-se-á de dezessete Ministros, toga
dos e vitalícios, escolhidos dentre brasileiros
com mais de trinta e cinco e menos de ses
senta e cinco anos, nomeados pelo Presi
dente da República, após aprovação pelo
Senado Federal, dos quais onze escolhidos
dentre juízes dos Tribunais Regionais do
Trabalho, integrantes da carreira da magis
tratura trabalhista, três dentre advogados e
três dentre membros do Ministério Público
do Trabalho." (NR)

1- (Revogado).
11 - (Revogado).
"§ 2Q O Tribunal encaminhará ao Presi

dente da República listas tríplices, observan
do-se, quanto às vagas destinadas aos ad
vogados e aos membros do Ministério Públi
co, o disposto no art. 94; as listas tríplices
para o provimento de cargos destinados aos
juízes da magistratura trabalhista de carreira
deverão ser elaboradas pelos Ministros to
gados e vitalícios." (NR)

"§-'3° "
-' .

"Art. 112. Haverá pelo menos um tribu
nal Regional do Trabalho em cada Estado e
no Distrito Federal, e a lei instituirá as Varas
do Trabalho, podendo, nas comarcas onde
não forem instituídas, atribuir sua jurisdição
aos juízes de direito." (NR)

"Art. 113. A lei disporá sobre a consti
tuição, investidura, jurisdição, competência,
garantias e condições de exercício dos ór
gãos da Justiça do Trabalho." (NR)

"Art. 115. Os Tribunais Regionais do
Trabalho serão compostos de juízes nomea
dos pelo Presidente da República, observa-

da a proporcionalidae estabelecida no art.
111, § 2Q." (NR)

"Parágrafo único ..
1- .
11- ..
111- (Revogado).
"Art. 116. Nas Varas do Trabalho, a ju

risdição será exercida por um juiz singular."
(NR)

Parágrafo único. (Revogado).

Art. 2Q É revogado o art. 117 da Constituição
Federal.

Art. 3Q É assegurado o cumprimento dos man
datos dos atuais ministros classistas temporários do
Tribunal Superior do Trabalho e dos atuais juízes
classistas temporários dos Tribunais Regionais do
Trabalho e das Juntas de Conciliação e Julgamento.

Art. 4Q Esta Emenda Constitucional entre em vi
gor na data de sua publicaçao. .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao Sr. Relator, Deputado Paulo Magalhães.

O SR. PAULO MAGALHÃES (PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, a alteração prevista na Proposta de Emenda
Constitucional no 33-A/99, já aprovada pelo Senado,
já foi exaustivamente debatida.

Com efeito, a extinção dos cargos de juiz clas
sista temporário importa alteração de conceitos e filo
sofia concernentes à Justiça do Trabalho.

A Justiça do Trabalho, no Brasil, possui compo
sição tripartite em todos os graus de jurisdição, com
representação de empregados e empregadores,
além de juízes togadoG, e, nos tribunais, membros do
Ministério Público do Trabalho e advogados.

Esse tipo de composição foi inspirado no mode
lo corporativista italiano, da época do fascismo, copi
ado por Getúlio Vargas e mantido até os dias de hoje. -

O corporativismo fundamenta tal modelo na
tentativa de supressão do conflito capital-trabalho,
pois, ao incorporar os interlocutores sociais (empre
gados e empregadores) ao Estado na sua função de
julgar, os conflitos seriam minimizados, prevalecendo
a busca do bem comum e do interesse público.

Na realidade, a pretendida "supressão de confli
tos" jamais ocorreu, pois o conflito é inerente à rela
ção capital-trabalho.

Deve ser sempre salientado que a extinção dos
juízes classistas temporários não representa, nem
poderia vir a representar, a supressão de direitos dos
trabalhadores, tampouco a supressão da jurisdição
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou sub
meter a votos em 1Q turno, a Proposta de Emenda à
Constituição nQ 33 de 1999. -

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 32 do art. 60 da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao tex
to constitucional:

Art. 1Q Os arts. 111, 112, 113, 115 e 116 da
Constituição Federal passam a vigorar com a seguin
te redação:

"Art. 111 .
1- .
11- .
"111- Juízes do Trabalho." (NR)
"§ 12 O Tribunal Superior do Trabalho

compor-se-á de dezessete Ministros, toga
dos e vitalícios, escolhidos dentre brasileiros
com mais de trinta e cinco e menos de ses
senta e cinco anos, nomeados pelo Presi
dente da República, após aprovação pelo
Senado Federal, dos quais onze escolhidos
dentre juízes dos Tribunais Regionais do
Trabalho, integrantes da carreira da magis
tratura trabalhista, três dentre advogados e
três dentre membros do Ministério Público
do Trabalho." (NR)

1- (Revogado).
11 - (Revogado).
"§ 2Q O Tribunal encaminhará ao Presi

dente da República listas tríplices, observan
do-se, quanto às vagas destinadas aos ad
vogados e aos membros do Ministério Públi
co, o disposto no art. 94; as listas tríplices
para o provimento de cargos destinados aos
juízes da magistratura trabalhista de carreira
deverão ser elaboradas pelos Ministros to
gados e vitalícios." (NR)

"§-'3° "
-' .

"Art. 112. Haverá pelo menos um tribu
nal Regional do Trabalho em cada Estado e
no Distrito Federal, e a lei instituirá as Varas
do Trabalho, podendo, nas comarcas onde
não forem instituídas, atribuir sua jurisdição
aos juízes de direito." (NR)

"Art. 113. A lei disporá sobre a consti
tuição, investidura, jurisdição, competência,
garantias e condições de exercício dos ór
gãos da Justiça do Trabalho." (NR)

"Art. 115. Os Tribunais Regionais do
Trabalho serão compostos de juízes nomea
dos pelo Presidente da República, observa-

da a proporcionalidae estabelecida no art.
111, § 2Q." (NR)

"Parágrafo único ..
1- .
11- ..
111- (Revogado).
"Art. 116. Nas Varas do Trabalho, a ju

risdição será exercida por um juiz singular."
(NR)

Parágrafo único. (Revogado).

Art. 2Q É revogado o art. 117 da Constituição
Federal.

Art. 3Q É assegurado o cumprimento dos man
datos dos atuais ministros classistas temporários do
Tribunal Superior do Trabalho e dos atuais juízes
classistas temporários dos Tribunais Regionais do
Trabalho e das Juntas de Conciliação e Julgamento.

Art. 4Q Esta Emenda Constitucional entre em vi
gor na data de sua publicaçao. .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao Sr. Relator, Deputado Paulo Magalhães.

O SR. PAULO MAGALHÃES (PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, a alteração prevista na Proposta de Emenda
Constitucional no 33-A/99, já aprovada pelo Senado,
já foi exaustivamente debatida.

Com efeito, a extinção dos cargos de juiz clas
sista temporário importa alteração de conceitos e filo
sofia concernentes à Justiça do Trabalho.

A Justiça do Trabalho, no Brasil, possui compo
sição tripartite em todos os graus de jurisdição, com
representação de empregados e empregadores,
além de juízes togadoG, e, nos tribunais, membros do
Ministério Público do Trabalho e advogados.

Esse tipo de composição foi inspirado no mode
lo corporativista italiano, da época do fascismo, copi
ado por Getúlio Vargas e mantido até os dias de hoje. -

O corporativismo fundamenta tal modelo na
tentativa de supressão do conflito capital-trabalho,
pois, ao incorporar os interlocutores sociais (empre
gados e empregadores) ao Estado na sua função de
julgar, os conflitos seriam minimizados, prevalecendo
a busca do bem comum e do interesse público.

Na realidade, a pretendida "supressão de confli
tos" jamais ocorreu, pois o conflito é inerente à rela
ção capital-trabalho.

Deve ser sempre salientado que a extinção dos
juízes classistas temporários não representa, nem
poderia vir a representar, a supressão de direitos dos
trabalhadores, tampouco a supressão da jurisdição
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Ministério Público que já demonstraram, no exercício A conciliação extrajudicial deve ser estimulada
profissional, a habilitação necessária para tão nobre e, por esse motivo, foi recentemente aprovado, nesta
função. Casa, projeto de lei que dispõe sobre Comissões Pré-

A previsão de "reconduções" nas emendas pro- vias de Conciliação, com a participação de emprega-
postas, ao invés de uma como no texto atual, pode dos e empregadores, sindicatos e empresas. Não é o
acabar com a temporariedade da magistratura elas- Estado que mantém essa Comissão, mas os próprios
sista, permitindo aos representantes de empregado e interessados, que atuam de forma positiva para solu-
empregador se perpetuarem na função, destaque-se, cionar os litígios, negociando individual e coletiva-
sem concurso público. Além disso, possibilitará a apo- mente.
sentadoria custeada pelos cofres públicos, direito Aliás, a conciliação como forma pacífica de so-
esse já cassado pela promulgação recente da Emen- lução de controvérsias é estimulada pela Organiza-
da Constitucional nE 20, de 1998, que implantou aRe- ção Internacional do Trabalho - OIT, que valoriza, em
forma da Previdência Social. Aparentemente, as especial, a negociação coletiva.
emendas apresentadas tentam manter uma estrutura Tal organismo é tripartite, como mencionado na
fadada à extinção, apenas realizando alterações su- fundamentação das emendas apresentadas, mas a
perficiais, maquiando a representação classista. Fi- sua natureza e atuação é completamente diversa da
xam requisitos para o exercício da função, como cur- judicial.
so superior, estar sindicalizado há, no mínimo, três Além da atividade legislativa tripartite, desem-
anos e estar exercendo a atividade econômica ou pro- penha importante função fiscalizadora do cumpri-
fissional há, pelo mel')os, cinco anos. mento de suas normas. O tipo de atividade desenvol-

Ainda que as alterações fossem feitas nos ter- vido não pode ser comparado com a atividade jurisdi-
mos propostos pelos nobres Deputados que defen- cional de um Estado.
dem a magistratura classista temporária, ainda as- São citados, nas justificações às emendas, ou-
sim, restaria sem fundamento a instituição, já que su- tros países que manteriam a estrutura tripartite no
perado o conceito corporativista em que se baseia, seu Poder Judiciário. Todavia estudo de direito com-
além de ter se demonstrado inadequada para a solu- parado demostra que os sistemas são absolutamente
ção dos litígios trabalhistas. diversos do nosso. É necessário avaliar o processo do

É falacioso, também, o argumento comumente trabalho em outros países, além da estrutura do Po-
der Judiciário.

utilizado em defesa dos classistas no sentido de que
seriam responsáveis pelo equilíbrio do órgão julga- Na Alemanha, por exemplo, é o juiz togado que
dor. Ora, a composiçãº tripartite demonstra que a predomina no processo trabalhista. A tentativa de
eqUidade é determinada pelo integrante afastado dos conciliação é realizada com a presença do juiz. Os re-
interesses em discussão, ou seja, pelo juiz togado. presentantes dos empregados e empregadores não

participam dessa fase processual. Tais representan-
A modernização da estrutura da Justiça do Tra- tes são posteriormente convocados, caso não haja

balho está vinculada à otimização de seus instrumen- acordo, a fim de realizar a instrução e julgamento do
tos, ou seja, o melhor aproveitamento de pessoal e feito.
dos gastos. Isso será possível com a extinção da ma- A exemplo do júri no sistema judicial brasileiro,
gistratura classista. os representantes classistas exercem cargo honorífi-

Não se sustenta a tese de que os classistas seri- co, sem remuneração do Estado. Tanto empregados
am os conciliadores indicados para atuar nos confli- como empregadores continuam atuando em suas ati-
tos trabalhistas. A conciliação é mecanismo informal vidades, sendo convocados para comparecer a au-
de solução de conflitos, depende da boa-fé das par- diências específicas. Esse tipo de atuação é conside-
tes e da mudança de cultura, pois pode ser tentada rado como falta justificada para os empregados.
àntes mesmo do processo trabalhista, o que já se ve- Assim, apesar da estrutura tripartite, a atuação
rifica em algumas experiências bem sucedidas em dos representantes dos empregados e empregado-
empresas no Estado de São Paulo. res na Alemanha é completamente, diversa da desen-

Em verdade, a vocação conciliadora do Judiciá- volvida no Poder Judiciário Trabalhista no Brasil.
rio Trabalhista e o conhecimento técnico do juiz do A PEC nQ 33-A/99 extingue a magistratura clas-
trabalho são responsáveis pela realização dos acor- sista; no entanto, não a extingue de imediato, garan-
dos judiciais. tindo o cumprimento do mandato dos atuais repre-
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sentantes do empregado e empregador na Justiça do
Trabalho.

Diante do exposto, considerando que a PEC nE
33-A representará a modernização da Justiça do Tra
balho, votamos pela aprovação da presente Proposta
de Emenda Constitucional, pela admissibilidade e, no
mérito, pela rejeição das Emendas nEs 1, 2, 3, 4, 5, 6
e 7/99.

Ora, Sr. Presidente, não é justo que esta Casa,
que apreciará proposição no sentido de que os inati
vos voltem a pagar a contribuição previdenciária,
mantenha os 300 milhões de reais anuais que se des
tinam aos juízes classistas, o que representa 16% do
orçamento da Justiça do Trabalho.

É importante para os Deputados, como foi im
portante para os Senadores, que nesta data aprove
mos a extinção do cargo de juiz classista, a fim de que
possamos dar ao povo brasileiro satisfação das ativi
dades desta Casa legislativa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos

ouvir os Srs. Líderes.
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o PPS?
OSR. AYRTON XERÊZ (PPS - RJ. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim"
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o Bloco PUPST/PSL?
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu, pessoal
mente, estarei votando pela extinção do cargo de juiz
classista. Entretanto, como não há consenso dentro
do meu partido, seguindo a orientação do Líder, libe
ramos a bancada, embora eu ache que não se faz a
transformação que o Brasil quer tendo uma posição
em cima do muro.

Votarei pela extinção porque acho que o Brasil
está precisando se modernizar e economizar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco PSB/PCdoB?

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, nesta ma
téria, especificamente, os dois partidos que com
põem o Bloco decidiram votar diferentemente. O PSB
votará "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PSB
encaminha "sim"; portanto, o PCdoB vota "não"

Como vota o PDT?
O SR. FERNANDO CORUJA (POT - SC. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos preocu
pados em função do projeto de reforma do Judiciário,
que virá ao plenário na semana que vem. O projeto
traz também dispositivo que altera a situação do juiz
classista. Em função disso, por entender que não po
demos emendar a Constituição a cada semana, va
mos votar "não" neste instante e deixar para debater a
questão de mérito por ocasião da reforma do Judiciá
rio.

O POT encaminha o voto "não"
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o Partido Trabalhista Brasileiro?
OSR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, pessoalmente
sou contra o projeto. Estivemos com V. E~ há cinco
minutos para entregar a proposta da reforma do Judi
ciário, e V.ExA já anuncia a votação da matéria para a
semana que vem. Mas libero a bancada. A questão
fica aberta no PTB, porque há companheiros que têm
uma visão diferente.

A questão está em aberto.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o PPB?
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda à
sua bancada o voto favorável, o voto "sim", por enten
der que esta é uma das matérias que modernizam a
Justiça do Trabalho. O Ministro Francisco Dornelles é
uma das pessoas que se têm empenhado, e muito,
para que realmente a Justiça do Trabalho no Brasil
possa ser moderna e ágil.

O PPB recomenda à sua bancada o voto "sim",
ou seja, favorável.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT?

O SR. JAIR MENEGUELLI (PT-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim", pela ex
tinção do juiz classista.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como .
vota o PSOB?

O SR. AÉCIO NEVES (PSOB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, fico feliz de ver que,
após uma longa discussão, chegamos finalmente ao
momento de decisão sobre matéria da maior impor
tância para o País.

Faço apenas uma ressalva, para que fique re
gistrado que a proposta que ora votamos conta com o
apoio integral da Comissão Especial que trata da re-
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forma do Judiciário, cuja ilustre Relatora é a nossa de direito da comarca é quem exerce a função de juiz
companheira Deputada Zulaiê Cobra. Esta questão do trabalho.
que se antecipou à votação em plenário da reforma A Comissão da Reforma do Poder Judiciário,
do Judiciário tem o apoio daquela Comissão e da pró- que tratou especificamente desta matéria, deu trata-
pria Relatora. mento especial à Justiça do Trabalho. Além do mais,

Sr. Presidente, no momento em que votamos a este projeto é muito melhor para os juízes classistas
extinção dos juízes classistas, é importante também do que a própria reforma do Poder Judiciário, porque
relembrar que estamos transformando as atuais Jun- a extinção ocorrerá progressivamente: à medida que
tas de Conciliação e Julgamento em varas especiali- o mandato dos juízes classistas vai terminando, as
zadas, integradas apenas por juízes do trabalho toga- vagas vão sendo extintas. Assim, a extinção definitiva
dos. Sem dúvida nenhuma, trata-se de um avanço de todos os juízes classistas se dará em três anos.
imensurável, que dará a esse segmento da Justiça Neste sentido, louvo o ilustre Relator, Deputado
brasileira maior celeridade e autoridade. Paulo Magalhães, pelo seu parecer, um trabalho que

Não tenho dúvida de que estamos dando hoje prima pela concisão e profundidade. Nele, a Justiça
um passo da maior importância, o qual se somará a do Trabalho de diversos países do mundo foi analisa-
passos que daremos em futuro muito próximo, quan- da. A representação tripartite, segundo o parecer, não
do chegar a este plenário o relatório da ilustre Depu- está abandonada, apenas não está mais sob a jurisdi-
tada Zulaiê Cobra tratando de outras questões refe- ção do Estado. O juiz togado continuará existindo, e
rentes ao Poder Judiciário. cada sindicato, por sua vez, poderá indicar o seu re

presentante, de acordo com o que preceitua a Comis-
Cumprimentando o ilustre Relator da matéria, o são da Reforma do Poder Judiciário, que permitiu a

PSDB encaminha o voto "sim": manutenção dos conciliadores, ou seja, dos chama-
o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como dos juízes leigos. E assim por diante. Esta Casa já se

vota o PMDB? manifestou nesse sentido ao preservar as comissões
O SR. NELSON PROENÇA (PMDB - RS. Sem de arbitragem, as comissões de conciliação nas em-

revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. presas.
Deputados, a Liderança do PMDB indica à sua ban- Portanto, Sr. Presidente, nada vai ser modifica-
cada o voto "sim", de apoio ao projeto. Entretanto, do, a não ser a modernização da Justiça do Trabalho
também reconhece que não há consenso entre seus em defesa da classe trabalhadora do nosso País. Na
integrantes com relação à matéria e sabe que alguns relação entre capital e trabalho, a parte mais frágil
companheiros votarão de forma contrária à indicação sempre foi o trabalho.
do partido. Entre eles, destaco, com muito respeito e Nós, do PFL, que temos uma visão soci-
carinho, o meu querido amigo e companheiro de lon- ai-liberai, seríamos o último partido a querer fazer
ga data, Deputado Synval Guazzelli, ex-Governador com que a classe trabalhadora do nosso País não ti-
do meu Estado. Assim como ele, outros companhei- vesse uma Justiça do Trabalho para defender seus in-
ros compartilham da mesma posição. teresses.

A Liderança do PMDB indica o voto a favor do Por isso, o PFL recomenda o voto "sim".
projeto - eu próprio votarei dessa forma-, entretan· O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS. Sem
to deixa claro que reconhece não existir consenso. revisão do orador.) - Sr. Presidente, uma das razões
Assim sendo, outros companheiros seguirão orienta- do desemprego no País, diz o estudioso José Pasto-
ção diferente. re, são as leis trabalhistas e essa estrutura arcaica

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PMDB que abriga o cargo de juiz classista.
abre a questão. Temos que simplificar, como votamos na sema-

Como vota o PFL? na passada, com a Comissão Prévia de Conciliação.
O SR.INOC~NCIO OLIVJ;IRA (PFL-PE. Sem Cada vez menos estruturas públicas arcaicas

revisão do orador.) - Sr. Presidente, no meu entendi- devem entrar em acordos de patrão e empregado,
menta, a extinção dos juízes classistas não represen- como acontece em quase todo o mundo.
ta a extinção da Justiça do Trabalho, mas sim a sua Além do mais, Sr. Presidente, temos uma carên-

.modernização, sobretudo porque cria Varas do Traba- cia extraordinária de recursos, e a figura do juiz clas-
lho em todos os Municípios, ou, pelo menos, naque- sista custa 300 milhões de reais, como disse muito
les em que ainda não foi possível criá-Ias, onde o juiz bem o brilhante Relator Paulo Magalhães, ou seja,
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16% do custo da Justiçado Trabalho. São 2.750 juí
zes classistas, estando ali embutidas centenas de
aposentadorias precoces, num acúmulo de aposen
tadorias.

O País precisa de simplificação na área traba
lhista para termos também mais emprego, mais cres
cimento, mais educação e legislação trabalhista flexí
vel.

Por isso, a Liderançá do Governo encaminha o
voto "sim" ao relatório do Deputado Paulo Magalhães.

O SR. ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - SP.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, gost.aria de
corrigir a orientação da bàncada. No painel, a orienta
ção está "sim". Na verdade, como não há um consen
so no Bloco, o que deve figurar é que o Bloco tem a
sua bancada liberada parao voto, com o voto "sim" do
PSB e a abstenção do PCdoB, que é a forma que o
partido encontrou para votar contra a extinção da re
presentação classista.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Será cor
rigido, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. ADÃO PRETTO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!

a palavra.
O SR. ADÃO PRETTO (PT-RS. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei
com a bancada do PT.

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. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda o voto
"sim" e solicita a sua bancada que permaneça em ple
nário, pois teremos mais duas votações referentes a
esta PECo

A SRA. LUCI CHOINACKI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exll

a palavra.

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT - SC. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei com a bancada.

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, estamos votando
matéria da maior relevância, e é necessário que te·
nhamos o quorum mais elevado possível para que a
deliberação seja reflexo efetivo da vontade majoritária
do Plenário desta Casa. Desta forma, conclamo meus
companheiros do PSDB para virem ao plenário exer
cer o dever do voto em matéria da maior importância
e que necessita de quorum constitucional para sua
aprovação.

Reiteramos o voto "sim".
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG.Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda o voto
"sim" e solicita a sua bancada que permaneça em ple
nário, pois ainda teremos mais duas votações na noi·
te de hoje.

O SR. CEZAR SCHIRMER - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exi'
a palavra.

O SR. CEZAR SCHIRMER (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações an
teriores votei com o partido.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exi'
a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, confor
me o art. 157 do Regimento Interno, a respeito de um
requerimento de urgência assinado por todos os Lí
deres pedindo a sustação da determinação do Banco
Central que extingue suas delegacias regionais nas
áreas socioeconômicas, já se esgotaram todos os
prazos previstos no art. 159, § 22, inciso 1/1, matéria ur
gente, no art. 193, § 32, que não admite maior tempo
do que duas sessões, e no art. 139, que determina
que a discussão seja feita conjuntamente por duas
sessões. Queria indagar a V. Exll se não seria normal
pôr este projeto em pauta na próxima semana.

Já conversamos com as autoridades, mostra
mos nossa boa vontade em colaborar com elas, en
tretanto, queremos ver respeitada a Constituição, a lei



O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda o voto
"sim" e solicita a sua bancada que permaneça em ple
nário, pois teremos mais duas votações.

A SRA. LUCI CHOINACKI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex&!
a palavra.

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT-SC. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, quero fa
zer um comunicado importante ao Plenário. Hoje, de
manhã, na Comi'ssão de Agricultura e Política Rural,
houve uma votação muito importante. Votamos, por

O SR. CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, enca
minho a V. Ex!! de acordo com o art. 201, incisos I e 11
do nosso Regimento, proposta de emenda constituci
onal que permite ao cônjuge, parentes consangüíne
os ou afins, até o segundo grau ou por adoção, a pos
sibilidade de se candidatarem ao cargo de Prefeito,
Governador ou Presidente da República em caso de
falecimento do seu titular. Isso, Sr. Presidente, de
acordo com a nova regra constitucional inserida com
a possibilidade de reeleição dos atuais e dos futuros
detentores de mandato.

Esta proposta vem ao encontro desta nova reali
dade. Gostaria que V. Exa. a recebesse para que pu
desse tramitar nas Comissões até, esperamos nós, a
final aprovação. -
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e, sobretudo, as atribuições do Congresso Nacional, O SR. PRESIDENTE· ("Míchel Temer) - Quero
que não podem ser violadas. comunicar aos Srs. Parlarhelitâ.'res que amanhã have-

Q Banco Central contará com nossa boa vonta- rá sessão ordinária no perf6doda tarde. Portanto, o
de para ajudá-los na reformae na reestruturação da- painel será aberto nesse período. E, mais uma vez,
quele' ente éstatal, mas'queremos récuperar nossas convido~os para a reunião dEramanhã, às 10h.
atribuições' para também fazermos o Banco Central O SR. JOÃO PIZZOLATTI - Sr. Presidente,
camihhar dentro da ordem jurídica, que tem na Cons- peço a palavra pela ordem,
tituição Federal o seu centro, e não caminharsomen- O SR. PRESIDENTEf(Michel Temer) - Tem V. Exª
te na ordem econômica, que é simplesmente uni ca- a palavra. .

pítulo da ordem jurídica. O SR. JOÃO PIZZOLATTI (PPB-SC. Sem revi-
Sr. Presidente, estou percebendo uma procras- são do orador.) - Sr. Prêside'nte, acompanhei a posi-

tinação na tramitação da matéria e, zelando pelo bom ção do partido na votação anterior.
nome do Congresso Naciona! e pelo Gonceito da O SR. FERNANDO MARRONI- Sr. Presidente,
Casa, pergunto a V. Exa. se teremos a colocação des- peço a palavra pela ordéirL
ta matéria na Ordem do Dia, por a mesma estar sob a "
proteção do art. 155 do Regimento Interno - matéria O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!.
urgente urgentíssima - e por estar o requerimento as- a palavra.
sinado por todos os Líderes desta Casa. O SR. FERNAND.O.MARRONI (PT-RS. Pela or-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre Lí- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
der Gerson Peres, trarei a matéria ao plenário na pró- dizer da minha alegria de poder votar esta matéria,
xima semana, ainda que seja em sessão extraordiná- uma vez que sou oriundo do movimento sindical. Em
ria. Naturalmente, trazendo ao plenário, verificarei a muitos momentos fomos prejudicados por esta figura
condição que darão os Srs. Líderes. espúria do juiz classista,; que vem de uma tradição de

O SR. OSVALDO BIOLCHI _ Sr. Presidente, tutela do Estado sobre as relações capital e trabalho.
peço a palavra pela ordem. Tudo indica que esta figura do juiz classista será elimi

nada da história do Poder Judiciário e das relações
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!! capital e trabalho. Isso para nós é uma satisfação.

a palavra.
O SR. OSVALDO BIOLCHI (PMDB-RS. Sem re- O SR. NELSON PROENÇA - Sr. Presidente,

visão do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar meu peço a palavra pela ordem.
voto "sim". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!

a palavra.
O SR. NELSON PROENÇA (PMDB-RS. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB chama
para o plenário os seus Parlamentares que por acaso
ainda não tenham votado e lembra mais uma vez que
a orientação da Liderança nesta !matéria é o voto
"sim".
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unanimidade, projeto que trata da proteção comercial
aos produtos agrícolas brasileiros.

A abertura do mercado, desde 1990, vem des
truindo os empregos e a agricultura no Brasil. O pró
prio Ministro está preocupado com a situação do mer
cado internacional, em que os produtos brasileiros, a
cada dia, vêm perdendo merc.ado. Outros países que
fazem parte do comércio internacional protegem seus
produtos. O Brasil é um País que não protege a sua
agricultura.

O projeto votado é de minha autoria, com pare
cer brilhante do Deputado Federal Anivaldo Vale. Va
mos trazê-lo ao plenário, esperamos, o mais breve
mente possível, a fim de discuti-lo, para que, de fato, o
Governo brasileiro, ao ir ao mercado internacional,
possa ter um instrumento para negociar, a partir do
Congresso Nacional, adotando os mecanismos de
proteção à agricultura brasileira e garantindo que o
Mercosul não seja apenas uma ficção, mas, de fato,
que exista como um mercado etambém como um blo
co de desenvolvimento dos países da região. Já que
outros países protegem seu comércio, sua agricultu
ra, nós, brasileiros, precisamos também fazer isso.

Faço este comunicado da importante votação.
Queremos brevemente trazer o projeto para o plená
rio, já que vai iniciar-se no dia 30, nos Estados Uni
dos, a discussão da rodada do milênio, onde o assun
to agricultura é o mais polêmico. Não foi definida a pa
uta em que este assunto - não só o mercado, mas
também os transgênicos e assim por diante - estará
entrando na ordem do debate.

Sr. Presidente, comunico à Casa a importância
política do projeto que aprovamos na manhã de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação. Todos votaram?

O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. DARCíSIO pERONDI (PMDB-RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a li
derança pede aos Parlamentares que venham votar.
Há necessidade de 308 votos. Trata-se de votação im
portante: modernização da Justiça do Trabalho, extin
ção do cargo de juiz classista. Vamos comparecer.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.a
palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP.) - Sr.
Presidente, a bancada do Partido dos Trabalhadores
soUcita às Sras. e aos Srs. Deputados que
compareçam ao plenário para que possamos realizar
a votação favorável à emenda que trata da extinção
do cargo de Juiz classista. O PT convoca todos os
seus deputados a comparecerem ao plenário
rapidamente para participar da votação.

OSR. ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. ROBERTO BALESTRA (PPB - GO. Pela
Ordem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, hoje
de manhã, na Comissão de Agricultura e Política Ru
ral, foi aprovado requerimento convocando o Ministro
da Agricultura e do Abastecimento, cJ
Secretário-Geral do Ministério, o Presidente da ANP,
David Zylbersztajn, o Secretário Júlio Colombi Netto e
outros cidadãos para audiência pública a ser
realizada na próxima terça-feira, às 14h, para tratar
de assunto referente ao Proálcool, sobretudo para
esclarecer o aumento no preço do álcool.

O Governo, indevida e inadvertidamente, está
fazendo determinadas declarações que colocam em
xeque os produtores de álcool do Brasíl. É lamentável
que isso tenha ocorrido. Em nenhum momento o
produtor foi o responsável pelo aumento nos
preços, mas isso só poderá ser esclarecido na
audiência pública que se realizará na próxima
terça-feira, às 14h, na Comissão de Agricultura e
Política Rural.

Insisto em que todos que tenham dúvidas em
relação às informações veiculadas na última semana
sobre o aumento no preço do álcool compareçam à
audiência pública, porque, por certo, teremos o
esclarecimento maior.

Muito obrigado.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a

V. Exa. a palavra.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela

Ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de justificar a ausência do Deputado Valdir
Ganzer, que está com problema de saúde e por isso
não está aqui conosco votando no plenário.

O SR. DAMIÃO FELlCIANO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. DAMIÃO FELlCIANO (PMDB - PB. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,só
quero lembrar que amanhã à tarde, aqui no plenário
da Câmara, haverá sessão solene em homenagem
ao Dia Nacional da Consciência Negra. E$ta,Casa
deve debater exatamente a posição do negro no Bra
sil.

Acho importante fazer referência ao convite a to
dos os Parlamentares. Inclusive esperamos contar
com a sua presença, Presidente Michel Temer, para
que possamos discutir a posição do negro hoje na so
ciedade brasileira.

Assim, amanhã, às 16 horas, aqui neste plená
rio, haverá uma sessão solene.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
Confirmo a sessão solene para amanhã, logo após a
Ordem do Dia; ou seja, teremos a Ordem do Dia às 16
horas e, tão logo esta seja encerrada, iniciaremos a
sessão solene.

Está confirmada a sessão solene para amanhã.
O SR. WILSON SANTOS - Sr. Presidente,peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exa. a palavra.
O SR. WILSON SANTOS (PMDB - MT. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
anunciar à Casa que na próxima quinta-feira, pela
manhã, a Comissão de Agricultura e Política Rural es
tará realizando uma audiência pública para debater a
questão da faixa de fronteira. Estamos na ante-sala
da votação do projeto de conversão que trata da faixa
de fronteira.

São onze Estados brasileiros que participam e
fazemos um apelo para que todos os Deputados pos
sam estar presentes, sob pena de empobrecermos
um debate que terá a presença do Ministro Raul
Jungmann, do Ministro Pratini de Moraes e do Minis
tro Chefe da Casa Militar.

Enfim, é um audiência importante sobre a faixa
de fronteira. Assim, convidamos todos os Parlamenta
res, independentemente de ser membro ou não da
Comissão de Agricultura. A reunião será quinta-feira,
dia 25, no Auditório nQ 6 do Anexo 11.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. NELSON OTOCH - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exa. a palavra.

Novembro de 1999

O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Pela or
dem. Sem revisão da ,t;)rador.) - Sr. Presidente, o
P$DB solicita aos Deputados do partido que ainda se
encontram em seus gabinetes que venham a plenário
votar, tendo em vista que se trata de matéria muito im
portante, que definirá a questão do cargo de juiz clas
sista. Éfundamental que cada um de nós venhamos a
assumir a responsabilidade do voto.

O SR. BABÁ - Sr..Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

OSR. BABÁ (PT - PA. Pela ordem. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, está ocorrendo seriíssi
mo problema com a Fundação Nacional do índio 
FUNAI, e sobre o assunto apresentei requerimento
ao Ministro da Justiça. Os recursos orçamentários a
ela destinados não estão sendo repassados, motivo
pelo qual ela está entrando em crise profunda.

No meu Estado, a aldeia daTribo Tembé foi ocu
pada por trabalhadores rurais. Houve acordo entre a
Funai e o Incra para que aqueles trabalhadores fos
sem remanejados para outras áreas. Uma parte deles
foi remanejada. Entretanto, precisa ser liberada pelo
Ministério da Justiça verba de 576 mil reais para que a
FUNAI dê prosseguimento ao processo de remaneja
mento, caso contrário, a tensão poderá aumentar- e
muito.

Fazemos questão de ressaltar esse fato. Solici
taremos audiência com o Presidente da Funai para
tentar discutir o assunto, que diz respeito à Presidên
cia da República e ao Ministério da Justiça.

Devo ressaltar que há corte de verbas para uma
instituição que trata de comunidades indígenas. Os
índios, na verdade, eram os donos deste País. Hoje,
em minoria, estão sofrendo as mazelas deste plano
neoliberal.

Portanto, solicitamos à Presidência da Repúbli.
ca e ao Ministério da Justiça que essas verbas sejarr
liberadas, para evitar problemas maiores em nosse
Estado, que já tem muitos, não queremos mais urr
desta monta.

O SR.INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem \i
Exa. a palavra.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pelé
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, façl
um apelo aos Parlamentares que não votaram pari
que venham a plenário exercer seu direito de voto. J
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proposta de emenda'à"Oonstituição ora sol;> exame
requer quorum quallfreado de 308 votos a favor.
Além do mais, deste quorúm depende a votação se-
guinte." .

É importante quê i tddos venham ao plenário
para que possamos inicl~t_,a discussão e votação da
Proposta de Emenda àt(ÓQstituiçáo nQ 7-B, importan
tíssima para o País, sODrét~doporque trará tranq~i1i'"
dade ao campo. Assim,p6deremos continuar a fazer
com que o Brasil ocupe lugar de destaque num cam
po tão importante de ativldàde como é a área rural.

O PFL pede aos Srs. Parlamentares que ve
nham a plenário exercer seu direito de voto.

A SRA. ANGELA GOADAGNIN - Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem. .

o SR. PRESIDENTE .(Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra. .

A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) -Sr. Presidente,so
licito que os colegas Deputadosn,ão fumem em ple~
nário, para que não haja contaminação,do ar e os de-.

'. mais Deputados e funcionários da .Gasa que não fu~

mam não venham a ser obrigados a fumar aqui den
tro. Quem quiser fumar deve retirar-se' do plenário.

.(Palmas.) ,._
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito

bem! Aliás, quero comunicar aos eventuais fumantes
que há uma resolução proibindo o fumo em plenário.

O SR. GERSON PERES~ Sr. Presidente, peço
a palavra-pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, essa
determinação consta do Regimento. É proibido fumar!
Quem quiser fumar deve ir para () fumódromp que V. . .
Exa. mandou instalar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Essa é
uma determinação do Regimento. Portanto, é proibi
do fumar neste plenário.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or- .
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não re
cebemos cópias dós destaques simples. Gostaria que
V. Exa. providenciasse a distribuição, para nosso co
nhecimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputado
Walter Pinheiro, vou dar conhecimento a V. Exa. e ao
Plenário dos dois destaques: um deles requer
destaque para a Emenda n2 3 à PEC nº 33; o outro
requer destaque para a. Emenda nº 5.

O ~R. DARCfslO ,PERONDI - Sr. Presidente,
-. peço a palavlll. pela ordem.

.ri SR. PFJES'DENlE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. à palavra. - . '. . .

O SR. DARCfslO PERONDI (PMDB - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, con
voco os Srs. Parlamentares a virem votar, pois há 450
Deputados na Casa e 418 já votaram. É importante o
voto de cada um. Compareçam.

O SR. BISPO RODRIGUES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra. .

'. O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Pela ()rdem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

. corroborando o que a Deputada Angela Guadagnin
acabou de falar sobre o fumo, gostaria de chamar a
atenção de todos para o fato de que nos corredores
desta Casa, nas Comissões, enfim, em lugar algum
há placa indicativa da proibição de fumar, coisa co
mum em qualquer lugar público.

Gostaria que V. Ex·, como Presidente da Casa,
providenciasse essas placas para lembrar os Deputa
dos e os muitos freqüentadores da Casa que fumam
que estão prejudicando a saúde dos que não fumam.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa
do Bispo Rodrigues, os Deputados têm boa memória
e conhecem a proibição constante do Regimento. De
modo que os fumantes, quando quiserem fumar, diri
jam-se ao fumódromo.

.O SR. JORGE WILSON - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SA. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. JORGE WILSON (PMDB - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
meu voto foi de acordo com a orientação do partido.

O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

OSR. BABÁ (PT - PA. Pela ordem. Sem revisão
do orador. ) - Sr. Presidente, acho que está na hora de
encerrar. Estamos aguardando aqui há um muito tem-
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po. Não é possível que fiquemos na dependência
dessas pessoas.

O SR. PRES,OENTE (Michel Temer) - Vou en-
cerrar a votação.

Está encerrada a votação.
Anuncio o resultado:
VOTARAM:

Proposlçlo: PEC N° 33/99 - PROJETO

'nfcio Votação: 17/11/1999 19:42
Fim Votaçio: 17/11/1999 20:12

Resultado da Votado
Sim 328
Nlo 75
Abatlnçlo 19

Tobl di Votaçlo 422

Art.17 1

Totl' Quorum 423

SIM: 329
NÃO: 75
ABSTENÇÃO: 19
TOTAL: 423.

É aprovada, em 1Q turno, a proposta de emenda
à Constituição nº 33/99.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Presidiram a Votação: Michel Temer -17:17

Orientação
PFL-Sim

. PSOB-Sim
PMOB-Sim
PT-Sim
PPB-Sim
PTB - Liberado
POT- Não
PSBJPCDOB - Liberado
PUPSTIPSL - Liberado
PPS-Sim
PV-Sim
GOV.-Sim

Obstrução 1

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Sim
A1ceste Almeida PMDB Sim
Almir Sá PPB Sim
Elton Rohnelt PFL Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim
Luciano Castro PFL Abstenção
Robério Araújo PL PUPST/PSL Sim

Total Roraima: 7

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Sim
Badu Picanço PSDB Sim
Dr. Benedito Dias PPB Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Sim
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Partido Bloco Voto
AMAPÁ
Fátima Pelaes PSDB Sim

Jurandil Juarez PMDB Sim

Sérgio Barcellos PFL Sim

Total Amapá: 8

PARÁ
Babá PT Sim

Deusdeth Pantoja PFL Obstrução

Elcione Barbalho PMDB Sim

Gerson Peres PPB Abstenção

Giovanni Queiroz PDT Não

Jorge Costa PMDB Sim

José Priante PMDB Sim

Josué Bengtson PTB Não

Nilson Pinto PSDB Sim

Paulo Rocha PT Sim

Raimundo Santos PFL Sim

Renildo Leal' PTB Sim

Vic Pires Franco PFL Sim

Zenaldo Coutinho PSDB Sim

Total Pará: 14

AMAZONAS
Arthur Virgilio PSDB Sim

Átila Lins PFL Sim

Francisco Garcia PFL Sim

José Melo PFL Não

Luiz Fernando PPB Sim

Pauderney Avelino PFL Sim

Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Abstenção

Total Amazonas: 7

RONDONIA
Agnaldo Muniz PDT Não

Confúcio Moura PMDB Sim

Eurípedes Miranda PDT Não

Marinha Raupp PSDB Não

Nilton Capixaba PTB Não

Sérgio Carvalho PSDB Sim

Total Rondonia: 6

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Sim

João Tota PPB Sim

José Aleksandro PFL Sim

Marcos Afonso PT Sim

Sérgio Barros PSDB Sim

Zila Bezerra . PFL Sim

Total Acre: 6

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Sim

Darci Coelho PFL Sim

Freire Júnior PMDB Sim
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Partido Bloco Voto
TOCANTINS
Igor Avelino PMDB Sim
João Ribeiro PFL Sim
Osvaldo Reis PMDB Sim
Pastor Amarildo PPB Sim

Total Tocantins: 7

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Sim
Antonio Joaquim Araújo PPB Sim
Cesar Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Eliseu Moura PPB Sim
Francisco Coelho PFL Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
João Castelo PSDB Não
José Antonio PSB PSB/PCDOB Sim
Neiva Moreira PDT Não
Nice Lobão PFL Sim
Paulo Marinho PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Não
Pedro Novais PMDB Sim
Roberto Rocha PSDB Não
Sebastião Madeira PSDB Sim

Total Maranhão: 16

CEARÁ
Almeida de Jesus PL PUPST/PSL Não
Aníbal Gomes PMDB Sim
Antonio Cambraia' PSDB Sim
Arnon Bezerra PSDB Sim
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Abstenção
José Linhares PPB Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcãntara PSDB Sim
Manoel Salviano PSDB Sim
Marcelo Teixeira PMDB Sim
Nelson Otoch PSDB Sim
Pinheiro Landim PMDB Sim
Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim
Rommel Feijó PSDB Sim
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim
Ubiratan Aguiar PSDB Não
Vicente Arruda PSDB Não

Total Ceará: 17

PIAui
Átila Lira PSDB Sim
B.Sá PSDB Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Gessivaldo Isaias PMDB Sim
Heráclito Fortes PFL Sim
Mussa Demes PFL Sim
Paes Landim PFL Sim



Novembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 18 55023

Partido Bloco Voto
PIAuí
Themístocles Sampaio PMDB Sim

Wellington Dias PT Sim

Total Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Não

Betinho Rosado PFL Sim

Iberê Ferreira PPB Não

Laire Rosado PMDB Sim

Lavoisier Maia PFL Sim

Múcio Sá PMDB Sim

Total Rio Grande do Norte: 6

PARAiBA
Adauto Pereira PFL Sim

Armando Abílio PMDB Sim

Avenzoar Arruda PT Sim

Carlos Dunga PMDB Sim

Damião Feliciano PMDB Sim

Domiciano Cabral PMDB Sim

Efraim Morais PFL Sim

Ina/do Leitão PSDB Não

Marcondes Gadelha PFL Não

Wilson Braga PFL Sim

Total Paraíba: 10

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDB Sim

Carlos Batata PSDB Sim

Clementino Coelho PPS Sim

Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim

Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim

Inocêncio Oliveira PFL Sim

João Colaço PMDB Sim

Joaquim Francisco PFL Sim

Joel De Hollanda PFL Sim

José Chaves PMDB Sim

José Múcio Monteiro PFL Sim

Marcos de Jesus PST PL/PST/PSL Não

Osvaldo Coelho PFL Sim

Pedro Corrêa PPB Sim

Pedro Eugênio PPS Sim

Ricardo Fiuza PFL Não

Salatiel Carvalho PMDB Sim

Severino Cavalcanti PPB Sim

Total Pernambuco: 18

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Sim

Augusto Farias PPB Não

Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Sim

Helenildo Ribeiro PSDB Abstenção

João Caldas PL PL/PST/PSL Não

José Thomaz Nonõ PFL Sim
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Partido Bloco Voto
ALAGOAS
Luiz Dantas PST PUPST/PSL Não

Regis Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 8

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Sim

Augusto Franco PSDB Sim

Cleonâncio Fonseca PPB Sim

Jorge Alberto PMDB Sim

José Teles PSDB Não

Marcelo Déda PT Sim

Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim

Sérgio Reis PSDB Sim

Total Sergipe: 8

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim

Claudio Cajado PFL Sim

Coriolano Sales PMDB Não

Eujácio Simões PL PUPST/PSL Sim

Félix Mendonça PTB Sim

Francistônio Pinto PMDB Sim

Geddel Vieira Lima PMDB Sim

Geraldo Simões PT Sim

Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Abstenção

Jaime Fernandes PFL Sim

Jairo Azi PFL Sim

Jairo Carneiro PFL Sim

Jaques Wagner PT Sim

João Almeida PSDB Sim

João Leão PSDB Sim

Jonival Lucas Junior PPB Sim

Jorge Khoury PFL Sim

José Carlos Aleluia PFL Sim

José Rocha PFL Sim

José Ronaldo PFL Sim

Jutahy Junior PSDB Sim

Leur Lomanto PFL Sim

Luiz Moreira PFL Sim

Manoel Castro PFL Sim

Mário Negromonte PSDB Sim

Nelson Pellegrino PT Sim

Paulo Braga PFL Sim

Paulo Magalhães PFL Sim

Pedro Irujo PMDB Sim

Ursicino Queiroz PFL Sim

Waldir Pires PT Sim

Walter Pinheiro PT Sim

Total Bahia: 32

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Sim

Aécio Neves PSDB Sim
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MINAS GERAIS Partido Bloco Voto
Antônio do Valle
Aracely de Paula PMDB Sim
Bonifácio de Andrada PFL Sim
Cabo Júlio PSDB Não
Carlos Melles PL PUPST/PSL Não
Carlos Mosconi PFL Sim
Cleuber Carneiro PSDB Sim
Custódio Mattos PFL Não
Danilo de Castro PSDB Sim
Edmar Moreira PSDB Não
Eduardo Barbosa PPB Sim
Eliseu Resende PSDB Sim
Fernando Diniz PFL Sim
Gilmar Machado PMDB Não
Hélio Costa PT Sim
Jaime Martins PMDB Não
João Fassarella PFL Sim
JoãO Magalhães PT Sim
João Magno PMDB Sim
José Militão PT Sim
Júlio Delgado PSDB Sim
Lael Varella PMDB Sim
Lincoln Portela PFL Sim
Márcio Reinaldo Moreira PST PLlPST/PSL Sim
Marcos Lima PPB Sim
Maria do Carmo Lara PMDB Sim
Nilmário Miranda PT Sim
Odelmo Leão PT Sim
Olimpio Pires PPB Sim
Osmânio Pereira PDT Não
Philemon Rodrigues PMDB Sim
Rafael Guerra PMDB Sim
Roberto Brant PSDB Sim
Romel Anizio PFL Sim
Romeu Queiroz PPB Sim
Sérgio Miranda PSDB Sim
Silas Brasileiro PCdoB PSB/PCDOB Abstenção
Virgílio Guimarães PMDB Não
Walfrido Mares Guia PT Sim
Zaire Rezende PTB Sim
Zezé Perrella PMDB Sim
Total Minas Gerais: 43 PFL Sim

EspíRITO SANTO
Aloízio Santos

PSDB Não
Feu Rosa
João Coser

PSDB Não

José Carlos Elias
PT Sim

Marcus Vicente
PTB Não

Max Mauro
PSOB Sim

Nilton Baiano
PTB Não

Ricardo Ferraço
PPB Sim
PSDB Sim

Rita Camata
PMDB Sim

Total Espírito Santo: 9
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Partido Bloco Voto

RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde PPB Sim

Aldir Cabral PFL Sim

Alexandre Santos PSOB Sim

A1merinda de Carvalho PFL Sim

Antonio Carlos Biscaia PT Sim

Ayrton Xerêz PPS Sim

Bispo Rodrigues PL PUPST/PSL Sim

Carlos Santana PT Sim

Celso Jacob POT Abstenção

Coronel Garcia PSOB Sim

Or. Heleno PSOB Sim

Eduardo Paes PTB Sim

Eurico Miranda PPB Sim

Fernando Gabeira PV Sim

Fernando Gonçalves PTB Não

Francisco Silva PPB Sim

lédio Rosa PMOB Sim

Jair Bolsonaro PPB Sim

Jandira Feghali PCdoB PSB/PCOOB Abstenção

João Mendes PMOB Abstenção

Jorge Wilson PMOB Não

José Carlos Coutinho PFL Sim

Luiz Salomão POT Sim

Luiz Sérgio PT Sim

Mareio Fortes PSOB Abstenção

Milton Temer PT Sim

Miriam Reid POT Não

Miro Teixeira POT Não

Pastor Valdeci Paiva PST PUPST/PSL Não

Paulo Feijó PSOB Sim

Ricardo Maranhão PSB PSB/PCOOB Sim

Roberto Jefferson PTB Não

Rodrigo Maia PTB Sim

Ronaldo Cezar Coelho PSOB Sim

Rubem Medina PFL Sim

Simão Sessim PPB Sim

Vivaldo Barbosa POT Não

Total Rio de Janeiro: 37

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSOB Sim

Alberto Mourão PMOB Não

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCOOB Abstenção

Aloizio Mercadante PT Sim

André Benassi PSOB Sim

Angela Guadagnin PT Sim

Antonio Carlos Pannunzio PSOB Sim

Antonio Kandir PSOB Sim

Antonio Palocci PT Sim

Arlindo Chinaglia PT Sim

Arnaldo Faria de Sá PPB Abstenção
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SÃO PAULO Partido Bloco Voto

Arnaldo Madeira
Bispo Wanderval PSDB Sim

Celso Giglio PL PUPST/PSL Sim

Clovis Volpi PTB Sim

Corauci Sobrinho PSDB Sim

De Velasco PFL Não

Delfim Netto PST PUPST/PSL Não

Edinho Araújo PPB Sim

Eduardo Jorge PPS Sim

Emerson Kapaz PT Sim

Evilásio Farias PPS Sim

Fernando Zuppo PSB PSB/PCDOB Sim

Gilberto Kassab PDT Não

Iara Bernardi PFL Sim

Jair Meneguelli PT Sim

João Herrmann Neto PT Sim

Jorge Tadeu Mudalen PPS Sim

José de Abreu PMDB Sim

José Dirceu PTN Abstenção

José Genoíno PT Sim

José Indio PT Sim

José Machado PMDB Não

José Roberto Batochio PT Sim

Julio Semeghini PDT Sim

Luiz Antonio Fleury PSDB Sim

Luiza Erundina PTB Náo

Maluly Netto PSB PSB/PCDOB Sim

Marcelo Barbieri PFL Sim

Marcos Cintra PMDB Não

Medeiros PL PUPST/PSL Não

Michel Temer PFL Não

Milton Monti PMDB Art. 17

Moreira Ferreira PMDB Sim

Nelo Rodolfo PFL Sim

Neuton Lima PMDB Não

Paulo Kobayashi PFL Não

Paulo Lima PSDB Sim

Professor Luizinho PMDB Sim

Ricardo Berzoini PT Sim

Ricardo Izar PT Sim

Rubens Furlan PMDB Sim

Sampaio Dória PPS Sim

Silvio Torres PSDB Sim

Teima de Souza PSDB Sim

VadãoGomes PT Sim

Valdemar Costa Neto PPB Sim

Xico Graziano PL PUPST/PSL Não

Zulaiê Cobra PSDB Sim

Total São Paulo: 59
PSDB Sim

MATO GROSSO PFL
Celcita Pinheiro PTB

Sim

Murilo Domingos
Sim
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PT Sim
PT Sim
PMDB Sim
PSOB Sim
PTB Nêo
PFL Nêo

PFL Sim
PFL Sim
PFL Sim
PSOB Sim
PSDB Sim
PSOB Sim
PPB Sim
PT Sim
PSOB Sim
PMOB Sim
PTB Sim
PFL Sim
PMOB Sim

MATO GROSSO
Pedro Henry
Ricarte de Freitas
Teté Bezerra
Welinton Fagundes
Wilson Santos

Total Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz
Alberto Fraga
Geraldo Magela
Jorge Pinheiro
Pedro Celso

Total Distrito Federal: 5

GOIÁS
Euler Morais
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Norberto Teixeira
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha
Zé Gomes da Rocha

Total Goiás: 13

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira
João Grandão
Marçal Filho
Marisa Serrano
Nelson Trad
Pedro Pedrossian

Total Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ
Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
Alex Canziani
Basílio Villani

,Chlcq da Princesa
Dilceu Sperafico
Dr. Rosinha
Flávio Arns
Hermes Parcianello
Iris Simões
Ivanio Guerra
José Borba,

Partido

PSDB
PSOB
PMDB
PSOB
PMOB

PCdoB
PMOB
PT
PMOB
PT

PMOB
PMOB
PSOB
PSOB
PSDB
PMOB
PMDB
PMDB
PT
PPB
PFL
PFL
PMOB

Bloco

PSB/PCDOB

Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Abstençêo
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Nêo
Sim
Sim
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PARANÁ Partido Bloco Voto
José Carlos Martinez PTB Não
José Janene PPB Sim
Luciano Pizzatto PFL Sim
Luiz Carlos Hauly PSOB Sim
Márcio Matos PT Sim
Max Rosenmann. PSOB Não
Moacir Micheletto PMOB Abstenção
Nelson Meurer PPB Sim
Odilio Balbinotti PSOB Sim
Oliveira Filho PPB Sim
Osmar Serraglio PMOB Sim
Padre ROQue PT Sim
Ricardo Barros PPB Sim
Santos Filho PFL Sim
Wemer Wanderer PFL Sim
Total Paraná: 28

SANTA CATARINA
Carlito Merss

PT Sim
Edinho Bez
Edison Andrino

PMOB Não

Fernando Coruja
PMOB Não
POT Não

Gervásio Silva
PFL Abstenção

Hugo Biehl
João Matos

PPB Não

João Pizzotatti
PMOB Não

José Carlos Vieira
PPB Não

Luci Choinacki
PFL Sim
PT Sim

Pedro Bittencourt
PFL Sim

Renato Vianna
PMOB Sim

Serafim Venzon
Vicente Caropreso

POT Não

Total Santa catarina: 14
PSOB Sim

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto
Airton Oipp PT Sim

Alceu Collares POT Não

Augusto Nardes POT Não

Caio Riela PPB Sim

Cezar SChirmer PTB Não

Oarcísio Perondi PMOB Sim

Fernando Marroni PMOB Sim

Fetter Júnior PT Sim

Germano Rigotto PPB Não

Henrique Fontana PMOB Sim

Júlio Redecker PT Sim

Luis Carlos Heinze PPB . Sim

Luiz Mainardi PPB Não

Marcos Rolim PT Sim

Nelson Marchezan PT Sim

Nelson Proença PSOB Abstenção

Paulo José Gouvêa PMOB Sim

Paulo Paim PL PLlPST/PSL Sim

Roberto Argenta PT Sim

Synval Guazzelli PHOBS Sim

Telmo Kirst PMOB Não

Waldir Schmidt PPB Sim

Veda Crusius PMOB Abstenção

Total Rio Grande do Sul: 24 PSOB Sim
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A Liderança do Governo, o que recomenda?
O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB - AS. Sem

revisão do orador.) - "Não", Sr. Presidente.

Como vota o PT?
O SR. JAIR MENEGUELLI (PT - SP. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota

"não".

O PMDB, como vota?
O SR. CEZAR SCHIRMER (PMDB - RS. Sem

revisão do orador.) - PMDB, "não", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota

"não".

O PSDB, como vota?
O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Sem revi

são do orador.) - O PSDB, Sr. Presidente, vota "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vo,ffÍ

"não".
O PFL, como vota?
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem

revisão do orador.) - Vota "não", Sr. Presidente. -
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota

"não".

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 162,

inciso XIV, do Regimento Interno, votação
em globo dos destaques simples
apresentados à PEC nll 33-B, de 1999.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999.
Assinam: - Arnaldo Madeira, Líder do Governo;
Geddel Vieira lima, Líder do PMDB; Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL; Odelmo Leão, Líder do
PPB; Aécio Neves, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção o requerimento.

Quem estiver de acordo permaneça como se
acha. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou sub

meter a votos os seguintes requerimentos de desta
ques simples:

Senhor Presidente,.
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 161, do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, o destaque para votação da Emenda nll

3-CE/99 à PEC 33-A, de 1999, que "Altera dispositi
vos da Constituição Federal pertinentes à representa
ção classista na Justiça do Trabalho".

Assina o Deputado Arnaldo Faria de Sá, Vi
ce-Líder do PPB.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 161, inciso 11, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados o destaque para votação da Emenda
n9 5-CE/99 à PEC n2 33-A, de 1999, que "Altera dispo
sitivos da Constituição Federal pertinentes à repre
sentação classista na Justiça do Trabalho".

Assina o Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT.
O SR; PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota

ção os requerimentos de destaque simples. Vamos
votar a admissibilidade dos requerimentos de desta
que.

Corno vota o PTN?
Como vota o Partido Humanista?
Como vota o PV?
Como vota o PPS?
Como vota o Bloco PUPST/PSL?
Deputado Bispo Rodrigues, como vota o PL?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há, so
bre a mesa, o seguinte requerimento:
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O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL vota
contra os destaques.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota con
tra os destaques.

Como vota o Bloco PSB/PCdoB?
O SR'. ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no painel fi
cará registrada a liberação da bancada. Mas, para
efeito de orientação dos Deputados, os Deputados do
PCdoB votarão "sim" ao destaque e os Deputados do
PSB votarão "não" aos destaques.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PDT?

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - O PDT vota "sim", Sr. Presiden
te.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PDT
vota "sim".

Como vota o PTB?
O SR. WALFRIDO MARES GUIA (PTB - MG.

Sem revisá:, do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota
"não" aos destaques.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"não".
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"não".

o SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - PPB, "não", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem
estiver de acordo permaneça como se acha (Pausa.)

REJEITADOS os destaques.
Após cinco sessões a matéria virá para o segun

do turno de votação, já que não houve alterações.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Matéria

sobre a mesa. Requerimento de urgência:

Senhor Presidente,
Requeremos com base no art. 155 do

Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, urgência para a apreciação da
Mensagem nº 1.485, de 19 de outubro de
1999, que dispõe sobre a Convenção 182 e
a Recomendação 190, da Organização
Internacional do Trabalho - OIT, sobre a
Proibição das Piores Formas de Trabalho
Infantil e a Ação Imediata para sua
Eliminação.

Assinam: Rita Camata, PMDB; João
Henrique, Vice-Líder do PMDB; Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL; Roberto Jefferson, Líder do
PTB; Arnaldo Madeira, Líder do Governo;
Fernando Coruja, Vice-Líder do PDT; Mareio
Fortes, PSDB; José Pimentel, Vice-Líder do PT;
Odelmo Leão, Líder do PPB, José Antonio,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção o requerimento de urgência.

Quem estiver de acordo permaneça como se
acha. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri

mento de urgência:

Senhor Presidente,
Requeremos com base no art.155 do

Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, urgência para a apreciação da
Mensagem nº 1.484, de 19 de outubro de
1999, que dispõe sobre a Convençãs> 138 e
a Recomendação 146 da Organização
Internacional do Trabalho - OIT, sobre a
idade mínima de Admissão ao Emprego.

Assinam: Rita Camata, PMDB; João Henri
que, Vice-Líder do PMDB; Inocêncio Oliveira, lí
der do PFL; Roberto Jefferson, Líder do PDT;

Arnaldo Madeira, Líder do Governo; Fernando Co
ruja, Vice-Líder do PDT; Mareio Fortes, PSDB;
José Pimentel, Vice-Líder do PT; Odelmo Leão, lí
der do PPB; José Antonio, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção o requerimento de urgência.

Quem estiver de acordo permaneça como se
acha. (Pausa).

APROVADO.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri
mento de urgência.

Senhor Presidente,
Requeremos com base no art. 155 do

Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, urgência para a apreciação do
Projeto de Lei nº 267, de 1999, que Dispõe
sobre a instituição do dia 18 de maio como
o Dia Nacional de Combate ao Abuso e
Exploração Sexual de crianças e
adolescentes.

Sala das Sessões, 11 de maio de 1999. 
Deputada Rita Camata. - Geddel Vieira Lima,
Líder do PMDB. - Mendes Ribeiro Filho,
Vice-Líder do PMDB. - José Genoíno, Líder do PT.
- Miro Teixeira, Líder do PDT. - Odelmo Leão,
Líder do PPB. - Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.
- Aécio Neves, - Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção o requerimento de urgência.

Quem estiver de acordo permaneça como se
acha. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri

mento de urgência:

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 155

do Regimento Interno, urgência para a
apreciação do Projeto de Lei nº 990, de
1999, "que dispõe sobre a produção de
cloro e dá outras providências."

Assinam: Inocêncio Oliveira, Líder do PFL;
Odelmo Leão, Líder do PPB; Roberto Jefferson,
Líder do PTB; José Genoíno, Líder do PT; Aécio
Neves, Líder do PSDB; Miro Teixeira, Líder do
PDT; Arnaldo Madeira, Líder do Governo; Aldo Re
belo, Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB; Val
demar Costa Neto, Líder do Bloco Parlamentar
PUPST/PSL.



55032 Quinta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1999

O SR. O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Apresentação de proposições.
Presidente, peço a palavra pela ordem. Os Srs. Deputados que tenham proposições a

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa. apresentar queiram fazê-lo.
a palavra. APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA. SENHORES:
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SILAS BRASILEIRO - Projeto de lei que esta-
gostaria de falar, antes que V. Exa. coloque a matéria belece incentivos fiscais para alimentos integrantes
em votação. da cesta básica do trabalhador.

Sr. Presidente, entendo a preocupação dos Líderes Projeto de lei que determina o limite de velocida-
em desejar acelerar os trabalhos. No entanto, V. Exa., de nas rodovias.
como homem equilibrado e conhecedor da Casa, Projeto de lei que dispõe sobre o contrato espe-
sabe muito bem que aos assuntos em urgência não cial de trabalho na agricultura e na construção civil e
são dados o tratamento devido nas Comissões. determina outras providências.

O plenário está cheio, e os companheiros, ,certa- Projeto de lei que concede isenção do Imposto
mente em respeito aos seus Líderes - eu, em respei- sobre Produtos Industrializados - IPI - na aquisição
to ao meu, a quem prezo muito -, estão aprovando de veículos destinados ao uso exclusivo da
de maneira unânime essas urgências. administração pública direta de qualquer dos Poderes

Mas acho que há necessidade de que se assu- da União, dos Estados, do Distrito Federal edos Municípios.
ma compromisso com as Comissões, que se dê opor- . Projeto de lei que dispõe sobre a validade da
tunidade ao debate. V. Exa. sabe que o plenário não é multa aplicada no trânsito.
o local adequado para se discutir em profundidade as Projeto de lei que torna obrigatória a implanta-
matérias. ção de instalações de distribuição de gás combustível

De modo que para se manter, mais uma vez, pa- em edifícios de uso público.
cificamente, de acordo com isso, peço a V. Exa. e aos Projeto de lei que dispõe sobre multas de mora
Líderes que assumam compromisso de dar tempo nos financiamentos concedidos aos setores industrial
aos Deputados para que debatam e aprofundem-se e rural.
na matéria, para que não votem sem a conhecer. Projeto de lei que dispõe sobre o Arquivo Zoo-

Esse é o pedido que faço a V. Exa., para ficar em técnico Nacional dos Animais Domésticos de interes-
silêncio. se econômico e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem ra- Projeto de lei que altera o art. 20 da Lei n2 8.742,
zão V. Exa. Sabem V. Exa. e os Srs. Parlamentares de 1999, para estender o benefício assistencial de um
que a Presidência, em primeiro lugar, quer prestigiar salário mínimo aos portadores de doenças crônicas.
as Comissões Permanentes, porque é onde ocorre o Projeto de lei que altera a Lei nº 8.723, de 1993,
amplo debate de todas as matérias, mas, como che- no que se refere ao controle da poluição emitida por
gam à Mesa requerimentos de urgência, esta Presi- veículos a diesel.
dência é obrigada a submetê-los ao Plenário. Projeto de lei complementar que dispõe sobre o

Mas tem toda a razão V. Exa. O que os Srs. Líde- regime tributário das cooperativas de crédito, institui o
res puderem deixar nas Comissões Permanentes, Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Con-
tanto melhor para o melhor debate. tribuições das cooperativas de crédito.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota- Indicação ao Poder Executivo de criação do car-
ção o requerimento de urgência. go ou função de Adido Agrícola nas Embaixadas bra-

Quem estiver de acordo permaneça como se sileiras no exterior.

acha. (Pausa.) AVENZOAR ARRUDA - Requerimento de infor-
APROVADO. mações ao Sr. Ministro da Educação sobre bol-
O SR. PRESIDENTE Michel Temer) - Estão adi- sa-escola.

ados os demais itens da pauta. (Proposta de Emenda TELMO KIRST - Projeto de lei complementar
à Constituição nº 7-3/99; e o Projeto de Lei nº que cria obrigação do Poder Público em todas as ju-
4.841-D/94. risdições de manter serviços de controle de vacinas

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - nas escolas.
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PAULO PAIM - Projeto de lei que considera peri
gosa a atividade profissional do vigilante, asseguran
do-lhe o direito ao adicional de periculosidade.

Projeto de lei que dispõe sobre a concessão do
adicional de periculosidade aos porteiros, zeladores,
vigias, garagistas, vigilantes e guardas de segurança.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Fazenda a respeito do desvio de recursos dos corren
tistas realizado pelo Banco Bandeirantes S.A.

AIRTON DIPP - Indicação ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social de revisão do rema
nejo de recursos dos Serviços de Ação Continuada
de Assistência Social, efetuado pela S~cretaria de
Estado de Assistência Social, que prejudicou o Distri
to Federal e doze Estados da Federação, entre os
quais o Estado do Rio Grande do Sul.

Indicação ao Sr. Ministro das Minas e Energia
de regulamentação da Lei nº 9.827 de 1999.

EDUARDO JORGE - Requerimento de
informações ao Sr. Ministro da Previdência e Assistência
Social a respeito dos aposentados e pensionistas
listados em reportagem do jornal O Estado de S. Paulo.

LUIZ BITIENCOURT - Requerimento ao Sr.
Presidente da Câmara dos Deputados de retirada de
pauta do Requerimento nº 1.437, de autoria do orador.

DEUSDETH PANTOJA - Projeto de lei que alte
ra a Lei nº 4.728, de 1965, e revoga dispositivo do De
creto-lei nll 911, de 1969, a fim de que o devedor fidu
ciário não seja depositário do bem alienado.

RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Projeto de
lei que dispõe sobre reserva de vagas nas instituições
de ensino superior públicas para alunos egressos de
escolas públicas.

JOÃO MAGNO - Projeto de lei que dispõe sobre
normas e parâmetros a serem seguidos pelas empre
sas objeto do Programa Nacional de Desestatização
e dá outras providências.

PEDRO EUG~NIO - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro da Justiça sobre a situação de
inadimplência da FUl)dação Nacional do índio 
FUNAI com o Plano de Saúde de seus funcionários.

!

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Integração Nacional sobre as !rregularidades aponta
d~s pelo Tribunal de Contas da União na execução
dliis obras da Adutora do Oeste, no Estado de Per
n.mbuco.

INALDO LEITÃO - Projeto de resolução que al
tera a redação do art. 39 e acrescenta o Título XI ao
do Regimento Interno da Câmara dos Depu~ados.

ADÃO PRETIO E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que dá nova redação ao ca
put do art. 243 do Ato das Disposições Constituciona
is Transitórias.

VANESSA GRAZZIOTIN -Indicação ao Sr. Mi
nistro dos Transportes de fiscalização quanto à segu
rança nas áreas onde estão localizados portos na ci
dade ~e Manaus, Estado do Amazonas.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro
dos Transportes sobre autorização para funciona
mento de portos às margens do Rio Negro, na cidade
de Manaus, Estado do Amazonas.

ALDO REBELO - Projeto de resolução que alte
ra a redação dos incisos 11 e 111 do art. 251 do Regi
mento Interno.

MÁRCIO BITIAR - Projeto de lei que acrescen
ta dispositivos ao art. 1.503 da Lei nº 3.071, de 1916
- Código Civil e ao art. 262 da Lei nº 556, de 1850
Código Comercial.

JOÃO MAGNO - Projeto de lei que dispõe sobre
prévio registro ou licença de autoridade ambiental
para a inclusão no Orçamento da União de projeto ou
atividade que potencialmente afete ou danifique o
meio ambiente.

NELSON PROENÇA - Requerimento ao Presi
dente da Câmara dos Deputados de Cl;udiência da Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informação (CCTCI) para o Projeto de Lei nº 3.380,
de 1997, que altera o § 2º do art. 3º da Lei nº 9.294, de
1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e à pro
paganda de produtos fumígenos, bebidas alcoólicas,
medicamentos, terapia e defensivos agrícolas, nos
termos do art. 220 da Constituição Federal e aos a ele
anexados.

ZENALDO COUTINHO E OUTROS - Proposta
de emenda à Constituição que dispõe sobre a inamo
vibilidade de delegados da Polícia Civil e da Polícia
Federal.

MARCOS DE JESUS E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que dispõe sobre a acumula
ção remunerada de cargos públicos para enfermei
ros, auxiliares de enfermagem e técnicos de enferma
gem.

MARCOS DE JESUS - Projeto de lei que dis
põe sobre a reserva de imóveis, construídos po"r pro
gramas habitacionais, à mulher sustentáculo de famí
lia e dá outras providências.

EDUARDO JORGE E OUTROS - Requerimen
to ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputados de re
alização de sessão solene, no dia 28 de março de



Os produtos elencados, carne, leite, feijão, ar
roz, farinha de trigo, batata, tomate, pão, café, bana
na, açucar, óleo manteiga, s,ão manteiga, são os ali
mentos referidos pelo Decr~to-Lei n9 399, de 30 de
abril de 1938, que estabeleceu a "ração essencial mí
nima" do trabalhador que ganha salário mínimo.

O projeto prevê a possibilidade de atualização
dessa relação dessa relação de alimentos.

Na esfera da União, a redução de alíquotas da
Cofins e do PIS é uma das poucas possibilidades de
concessão de benefício fiscal que venha a diminuir a
carga tributária incidente sobre alimentos da cesta
básica.

1- redução para 1% (um por cento) da alíquota
da contribuição para Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), instituída pela Lei Complementar n9

7, de 30 de dezembro de 1991;
11 - redução para 0,3% (trinta centésimos por

cento) da alíquota da contribuição para o Programa
de Integração Social (PIS), instituído pela Lei Com
plementar n97, de 7 de setembro de 1970.

Art. 22 O Presidente da República, por proposta
do Conselho Nacional de Política Agrícola, instituído
pela Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, poderá
alterar a relação de alimentos componentes da cesta
básica, referida no caput do art. 19.

Art. 32 Caso os benefícios concedidos não se
jam efetivamente repassados para o preço final ao
consumidor, o Presidente da República poderá sus
pender ou excluir o produto da relação da cesta bási
ca, para os efeitos desta lei.

Art. 49Ao regulamentar esta Lei, é o Poder Exe
cutivo autorizado a estimar a renúncia fiscal dela de
corrente, fixar-lhe limites anuais, bem como a cance
lar dotações do Orçamento Fiscal da União, na suba
tividade de reservas de contigência, e, valor corres
pondente.

Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 69Revogam-se as diposições.

Justificação

O projeto reduz de 2% para 1% a alíquota da
Contribuição para Financiamento da Seguridade So
cial (Cofins) e de 0,65% para 0,30% a alíquota do Pro
grama de Integração Social (PIS), incidentes sobre a
receita bruta das vendas dos produtos da cesta bási
ca.

Estabelece Incentivos fiscais para
alimentos Integrantes da cesta básica do
trabalhador.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q As vendas dos alimentos da cesta básica,

composta de carne, leite, feijão, arroz, farinha de trigo,
batata, tomate, pão, café, banana, acúcar, óleo de co-
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2000, em homenagem acYArnrfntemacional da Cultu- zinha emanteiga, terão os seguintes incentivos fisca-
ra da Paz. is:

MARCOS ROLlM -Indicação ao Sr. Ministro do
Planejamento, Orçamento e Gestão para que o paga
mento dos atrasados relativos à vantagem de
28,86%, objeto da decisão do Supremo Tribunal Fe
deral assentada no julgamento do Recurso Ordinário
no Mandado de Segurança n2 22.307-7 - Distrito Fe
deral, seja feito em parcela única, no caso de servido
res públicos com mais de 70 anos de idade.

JAIME MARTINS - Projeto de lei que acrescen
ta dispositivo à Lei nQ 8.245, de 1991, que dispõe so
bre as locações dos imóveis urbanos e os procedi
mentos a ela pertinentes.

LUIZ BITTENCOURT - Projeto de lei que obriga
à coleta e destinação final ambientalmente adequada
de pneus usados.

Projeto de lei que dispõe sobre o saque do Fun
do de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS pelos
trabalhadores para pagamento de dívidas contraídas
junto ao Programa do Crédito Educativo e ao Fundo
de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Indicação ao Sr. Ministro da Justiça de instaura
ção do processo administrativo para apuração de prá
ticas de cartelização no setor de cerâmica.

JOSÉ GENOíNO E OUTROS - Requerimento
ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputados de cons
tituição de Comissão Especial para analisar e ofere
cer parecer, no prazo de 120 dias, às proposições que
tramitam nas Comissões Permanentes relacionadas
com a grave crise que atravessa a aviação civil do
País.

CLAUDIO CAJADO E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que altera o § 72 do art. 14.

ANíBAL GOMES E OUTROS - Recurso ao Pre
sidente da Câmara dos Deputados para que seja
apreciado em plenário o Projeto de Lei n2 4.150, de
1998, do Deputado Augusto Nardes, que altera dispo
sitivos da Lei n2 4.886,de 1965, que regula as ativida
des dos representantes comerciais autônomos.

PROJETO DE LEI Nll 2.056, DE 1999
(Do Sr. Silas Brasileiro)



Dispõe sobre o contrato especial de
trabalho na Agricultura e na construção
Civil e determina outras providências.

1-Três meses, prorrogável sucessivamente, por
até dois anos:

de:

V - multa pelo descumprimento das cláusulas
contratuais devida aos sujeitos coletivos;

VI - indenização pelo descumprimento de cláu
sulas do Cetacc devida à parte contratante.

Art. 3º O Contrato Especial somente será válido
se representar acréscimo ao número total de empre
gados, em percentual máximo de 20% (vinte por cen
to)

§ 12 A folha salarial da empresa, durante o pe
ríodo de utilização do Cetacc, não poderá ser inferior
aquela anterior a esta forma de contratação.

§ 22 É vedada a contratação especial de
ex-empregado, que contratado por prazo indetermi
nado tenha sido demitido, por um período de seis me
ses após a sua demissão.

Art. 32 O Contrato Especial poderá ter avigência

tes;

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1ºO Contrato Especial de Trabalho na Agri

cultura e na Construção Civil (Cetacc) estipulará con
dições específicas para o trabalho nessas atividades
através de acordo ou convenção coletiva de trabalho,
negociadas pelos sindicatos representantes das ca
tegorias econômicas e profissionais, nos termos des
sa lei, com a finalidade de gerar empregos.

Art. 2l! O Cetacc observará os seguintes requisi
tos, entre outros, sob pena de nulidade:

1-as disP9sições do acordo ou convenção cole
tiva de trabalho que autorizou a sua celebração;

11 - forma escrita;
111 - assistência e fiscalização obrigatórias das

entidades sindicais representantes das categorias
econômicas e profissionais envolvidas;

IV - enumeração dos direitos e deveres das par-

rio.

Determina sobre o limite de Veloci
dade nas Rodovias.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Onde não existe sinalização regulamen

tadora, a velocidade máxima permitida nas rodovias
será de 120 (cento e vinte) quilômetro por hora.

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 3l! Revogam-se as disposições em contrá-
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A necessidade de reduzir os preços dos alimen- da velocidade possível de ser desenvolvida conforme
tos de consumo ppopular é que me leva a propor este o traçado, as condições toprográficas, a conservação
benefício fiscal, que atingirá favoravelmente o precá- geral da via e, até, o uso etipo de ocupação mE\rginais
rio orçamento familiar de grande parte da população a ela.
brasileira. Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. -

Espero contar com o apoio dos nobres congres- Deputado Silas Brasileiro.
sistas para aprovação desta proposição. PROJETO DE LEI N2 2.058, DE 1999

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. - (Do Sr. Silas Brasileiro)
Deputado Silas Brasileiro.

PROJETO DE LEI N2 2.057, DE 1999
(Do Sr. Silas Brasileiro)

Justificação

Os atuais limites <ie velocidade para as rodovi
as, impostos pelo vigente Código Nacional de Trânsi
to e que autorizam um máximo de oitenta quilômetro
por hora em vias de trânsito rápido, encontram-se to
talmente superados face aos progressos técnicos ab
sorvidos tanto pela indústria automobilística como
pela engenharia viária e de tráfego.

Com efeito, temos hoje veículos dotados de sis
tema de segurança, como os de freio e de estabilida
de, capazes de permitir o desenvolvimento de maio
res velocidades, sem risco. As nossas rodovias, por
sua vez, são projetadas, pavimentadas e possíveis de
serem sinalizadas dentro dos melhores parâmentros
de segurança e conforto para o desenvolvimento de
qualquer tipo de veículo e suas diferentes exigências,
notadamente para a execução de manobras eque exi
gem maiores cuidados como as ultrapassagens. Não
há por que, então, ficarmos amarrados a uma veloci
dade inferior à que capacidade da via e do veículo po
dem permitir. Tal limitação já foi devidamente supera
da em alguns países da Europa e nos Estados Uni
dos, onde para algumas auto-estradas não mais se
exige limite de velocidade.

O projeto de lei que ora apresento vem moderni
zar o Código de Trânsito. A proposição em pauta não

I é restrita. Sabiamente ela limita-se, antes de tudo, à
existência de sinalização, que deverá ser orientadora
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11 - por período vinculado à safra agrícola, des
de que seu término seja previsível por aproximação,
podendo ser prorrogado uma vez por período de um
mês;

11I - por período veinculado à construção de
obra certa, pelo prazo máximo de dois anos.

Art. 4º Não se aplicam ao Cetacc o disposto nos
arts. 29,30,31,32,33,34,443, § 2l1, 451 e 480 da Con
solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei nll 5.452, de 1Q de maio de 1943.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 6º Revogam-se as dispoições em contrário.

Justificação

A iniciativa em epígrafe tem por escopo flexibili
zar as regras de contratação de trabalhadores para
permitir a ampliação da oferta de novos empregos.

O desemprego parece ter-se tornado o grande
mal social do século.

De fato, todos os institutos de pesquisa especia
lizados constatam o crescente aumento de suas ta
xas.

As políticas econômicas não conseguem en
contrar soluções duradouras para a crise.

Não bastasse esse quadro desfavorável, outros
fatores corroboram para acentuá-lo, dentre outros, a
globalização da economia eo avanço tecnológico.

Nesse contexto, entendemos que a atual legis
lação laboral dificulta um melhor entendimento entre
capital e trabalho, criando amarras injustificáveis que
tolhem a possibilidade de pactos que permitam novas
formas de contratação, que propiciem uma maior
oferta de novos postos de trabalho.

A proposição que ora submetemos à elevada
consideração da Câmara dos Deputados não é mila
grosa, antes, propõe-se a contribuir para o debate da
questão e objetiva criar condições favoráveis de con
tratação de mão-de-obra nos setores que, todos sa
bemos mais empregam em nosso Brasil, a saber a
agricultura e a construção civil.

Defendemos a adoção do contrato Especial de
Trabalho na Agricultura e na Construção Civil- Ce
tacc, que será estipulado, tão somente, pela via da
negociação coletiva, com a participação inafastável
dos sindicatos representantes das categorias econô
micas e profissionais, como insculpido no texto da
Carta Magna.

O Cetacc deverá observar, ainda:

a) as disposições do acordo ou convenção cole
tiva de trabalho que ªutorizou a sua celebração;

b) forma escrita;
c) enumeração dos direitos e deveres das par-

tes;
d) multa pelo descumprimento das cláusulas

contratuais devida aos sujeitos coletivos;

e) indenização pelo descumprimento de cláusu
las do Cetacc devida à parte contratante.

Preocupados em não permitir a indevida utiliza
ção do novo modelo de contratação, como instrumen
to que permita a rotatividade da mão-de-obra, previ
mos a limitação do Cetacc a 20% (vinte por cento) do
total de empregados permanentes da empresa, proi
bindo a contratação de ex-empregados, que contrata
do por prazo indeterminado tenha sido demitido, por
um período de seis meses após a sua demissão.

Outro critério de controle do sistema é a exigên
cia de manutenção da folha salarial da empresa, du
rante o período de ultilização do Cetacc, sempre su
perior àquela anterior a esta forma de contratação.

Assim, esperamos contar com o necessário
apoio de nossos ilustres pares para a aprovação do
presente projeto de lei.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. 
Deputado Silas Brasileiro.

PROJETO DE LEI N2 2.059, DE 1999
(Do Sr. Silas Brasileiro)

Concede isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI - na aqui
sição de veículos destinados ao uso ex
clusivo da administração pública direta
de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos MunI
cípios.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica isenta do Imposto sobre Produtos

Industrializados, quando adquiridos pelos órgãos da
administração pública direta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu
nicípios, a aquisição de veículos automotores, de fa
bricação nacional, destinados ao transporte:

1- de passageiros: com até 127 HP de potência
bruta (SAE);

11 - de mercadorias; com capacidade máXima
não superior a,5 (cinco) toneladas, classificados nas
posições 87~4,~1.0100 e 8704.31.0200 da Tabela de
incidência do Imposto sobre Produtos Industrializa
dos-TIPI.



Dispõe sobre a validade da multa
aplicada no trânsito.rio.
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Art. 211 A isenção será reconhecida pela Secreta- às delongas e aos transtornos do transporte coletivo,
ria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, me- ou até mesmo individual, em detrimento do exame de
diante prévio exame da condição do adquirente. custo-benefício para os órgãos aos quais dirigem e as

Art. 3!;l O benefício previsto no art. 12 somente polítias de governo as quais formulam, nso diferentes
poderá ser utilizado uma única vez. Poderes e níveis de governo.

Art. 42 Fica assegurada a manutenção do crédi- O presente projeto de lei objetiva possibilitar o
to do Imposto sobre Produtos Industrializados relativo restabelecimento da frota de veículos rodoviários da
às matérias-primas, aos produtos intermediários e ao administração pública direta dos Poderes da União,
material de embalagem efetivamente utilizados na in- dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por
dustrialização dos produtos referidos nesta lei. meio da isenção do IPI incidente sobre os veículos.

Art. S!;l O imposto incidirá sobre quaisquer aces- É atribuída à Secretaria da Receita Federal o re-
sórios opcionais que não sejam equipamentos origi- conhecimento do benefício fiscal ora atribuído e,
nais do veículo adquirido. como forma de evitar fraudes fiscais, encontram-se

Art. 62 A alienação de veículo adquirido nos ter- previstas as imputações legais.
mos desta lei, antes de 3 (três) anos contados da data De forma a adequar o projeto à Lei de Diretrizes
de sua aquisição. A órgão que não satisfaça a condi- Orçamentárias-LDO, por tratar-se de renúncia fiscal,
ção estabelecida no art. 1!;l, acarretará o pagamento, propõe-se que seus efeitos financeiros vigorem a par-
pelo órgão adquirente, do imposto dispensado e de- tir do ano subsequente da publicação.
mais cominações legais, inclusive de caráter penal, Conto, pois, com o apoio dos nobres pares des-
previstas na legislação própria. ta casa para a aprovação deste projeto de lei cujos re-

Art. 711 O Poder Executivo regulamentará em até flexos serão usufruidos por toda a Sociedade.
30 (trinta) dias o disposto nesta lei. Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. -

Art. a!;l Esta lei entra em vigor na data de sua pu-. Deputado Silas Brasileiro.
blicação e produzirá efeitos financeiros a partir do PROJETO DE LEI 2.060, DE 1999
exercício subsequente, vigorando até 31 de dezem- (Do Sr. Silas Brasileiro)
bro de 1996.

Art. 911 Revogam-se as disposiçoes em contrá-

Justificação

É por demais conhecida a ausência de políticas
consistentes e duradouras voltadas para o trato da
administração pública deste País.

A Cada novo governo novas medidas se suce
dem, sem que os levantamentos técnicos indispensá
veis à tomada de decisão sejam realizados.

Um dos últimos exemplos a que assistimos, de
grande efeito demagógico, foi o desmonte da admi
nistração pública promovido pelo conjunto de atos le
gais baixados em 1990, que a despojou tanto de ser
vidores como de instrumentos necessários à sua exe
cução, acabando por inviabilizar o exercício de inú
meras atividades básicas do governo.

Não é possível que o mero transporte de materi
al, assim como as atividades de segurança e saúde
públicas, defesa nacional e de fiscalização sejam
continuamente postergadas ou, até mesmo, cancela
das, pela falta de veículos de serviço, com patentes
danos para a Sociedade.

Por outro lado, é igulamente indmissível subme
ter dirigentes de 1ºescalão da administração pública

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A aplicação da multa de trânsito só terá

validade quando assinada pelo condutor do veículo.
Art. 211 Esta lei entra em vigor na data de sua pu

blicação.
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrá-

rio.

Justificação

É comum o recebimento de multas de trânsito
através de postagem pelo serviço de Correios. Outras
vezes a surpresa é comunicada pelo funcionário do
banco onde efetuamos o pagamento obrigatório do
Imposto de Propriedade de veículos Automoto
res-IPVA e Seguro, os quais nos garantem a revalida
ção anual dos documentos do veículo.

Em geral, o comunicado dãs multas, através dos
meios supracitados ocorre após muito tempo da ocor
rência, sendo, muitas vezes, difícil recordar os fatos,
para verificar a veracidade do conteúdo da infração e
impossível defender-se antes de realizar o pagamen
to da multa apresentada.



Torna obrigatória a implantação de
instalações de distribuição de gás com·
bustrvel em ediffcios de uso público.
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O condutor depara-se com o vazio, sentindo-se O Congresso Nacional decreta:
desrespeitado, por ter sido multado na surdina, sem Art. 12 Esta lei torna obrigatória a implantação
ver ou ouvir nenhum agente de trânsito ou sinal de ad- de instalações de distribuição de gás combustível em
vertência, excluindo-se os locais onde o controle é re- edifícios destinados à habitação coletiva e em centros
aliado por equipamentos eletrônicos. comerciais onde seja utilizado gás combustível para

Atualmente, a defesa pode ser feita apresentan- quaisquer fins.
do-se comprovante do pagamento da infração, junta- Art. 22 É obrigatória a implantação de instala-
mente com uma exposição de motivos sobre a ocor- ções internas de distribuição de gás combustível em
rência, ao órgão público estadual competente. O pro- todos os edifícios destinados à habitação coletiva e
cedimento traz as inconveniências da morosidade e em centros comerciais cuja construção for iniciada
de estar sujeito às subjetividades do denominado in- após o início de vigência desta lei.
frator e do funcionário responsável pela análise e de- Art. 311 As instalações internas de distribuição de
cisão do requerimento de anulação e ressarcimento gás combustível, para efeito desta lei, compreendem:
do valor da mu!ta_ I - a central de gás, situada em área externa do

Dessa forma, a multa de trânsito chega ao usuá- edifício, onde estão localizados os reservatórios de
rio assemelhando-se mais a uma coerção, distanci- gás e o ponto de reabastecimento;
ando-se, portanto, do caráter educativo e corretivo, 11_ os ramais, tubulações, válvulas e medidores
inerente a aplicação de sanção por ato de descumpri- externos e internos de distribuição de gás;
mento de uma norma legal.

11I - os pontos de utilização de gás.
Destaque-se, também, o direito inalienável de

defesa do ser humano, princípio básico da cidadania: Parágrafo único. Nos locais onde existe rede pú-
O afã muitos agentes de trânsito em aplicar as san- blica de distribuição de gás, a central de gás de que
ções poderia se transformar numa atitude preventiva trata o inciso I constituir-se-á dos dispositivos de en-
de lembara ao condutor do veículo as regras básicas, trada e de medição de gás.
que estão em vias de serem violadas. O cidadão co- Art. 42 A central de gás deve localizar--se fora da
mum cmpridor de seus deveres merece atenção -e parte utilizável ou transitável do prédio e atender às
respeito. condições:

Há casos de flagrante injustiça na aplicação de 1-permitir fácil acesso do veículo de entrega de
multas, quando são causadas por sinalização inexis- gás;
tentes ou precária, devido à falta de manutenção. Pla- 11 - permitir seu isolamento quanto ao trânsito
cas destruídas pelo tempo, pintura apagada no asfal- de pessoas ou veículos em casos de entrega ou re-
to, que induzem o condutor ao erro. carga de gás e em situações de emergência;

O tratamento dado às multas de trânsito deve 11I- permitir fácil e rápido acesso para operação
ser mudado urgentemente, assegurando ao motoris- ou manutenção emergencial;
ta o contato éom o agente de trânsito, para dar a co- IV - ser suficientemente ventilada para evitar o
nhecer o erro cometido, ao apresentar o auto de infra- acúmulo de gás misturado com ar em casos de vaza-
ção a ser assinado. mentos;

Assim, fica assegurado o direito do cidadão e cí- V - ser dotada de instalações elétricas, inclusive
bem-se os abusos pratic~dos por agentes invisíveis iluminação, a prova de curto circuito e de produção de
do trânsito.' faíscas.

Estes são os motivos, pelos quais, contamos Art. 51! Os projetos e a execução de instalações
com a colaboração dos ilustres colegas para a apro- prediais de gás combustível em edifícios devem ser
vação do presente projeto de lei. elaboradas e acompanhadas por profissional legal-

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. - mente habilitado junto ao respectivo Conselho Regio-
Deputado Silas Brasileiro. nal de Engenharia Arquitetura e Agronomia.

PROJETO DE LEI NSl 2.061, DE 1999 Art. 62 A concessão de cartas de habite-se para
(Do Sr. Silas Brasileiro) edifícios de habitação coletiva e centros comerciais é

condicionada ao atendimento do que dispõe a pre
sente lei.

Art. 61! Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
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Justificação

A ampla utilização de gás combustível em edifí
cios destinados à habitação coletiva e em centros co
merciais - os "shopping centers" - tem sido motivo de
crescente preocupagão 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 combus
tível pode trazer uma série de riscos. Danos nas válvulas
de segurança, nas ligações com os fogões evazamentos
em tubulações são alguns dos problemas que ocorrem
com alguma freqüência e que podem causar desde ex
plosões e incêndios até a intoxicação de pessoas, quan
do confinadas em recinto com ar saturado de gás.

Nos prédios destinados à 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 edifíci
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 habilitado,s. 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 have
ria enorme dificuldade técnica e custos elevados na
adaptação de prédios já construídos. Pelo seu signifi
cado em termos de segurança do cidadão, contamos
com o apoio dos ilustres colegas Parlamentares para
aperfeiçoá-Ia e vê-Ia aprovada.

Sala das Sessões, de de 1999. - Deputado Si·
las Brasileiro.

PROJETO DE LEI Nll 2.062, DE 1999
(Do Sr. Si1as Brasileiro)

Dispõe sobre multas de mora nos fi·
nanciamentos concedidos aos setores
industrial e rural.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q O limite das multas de mora decorrentes

do inadimplemento de obrigações, estabelecido pelo
§ 212 do art. 52, da Lei n2 8.078, de 11 de setembro de
1990, com a redação dada pela Lei nQ 9.298, de 1Q de
agosto de 1996, passa a ser aplicado também:

I - ao financiamento rural, disposto pelo Decre
to-Lei nQ 167, de 14 de fevereiro de 1967;

11 - ao financiamento industrial, disposto pelo
Decreto-Lei nQ 413, de 9 de janeiro de 1969.

Art. 22 Revoga-se o art. 58 do Decreto-Lei nQ

413, de 9 de janeiro de 1969.
Art. 39 Esta lei será regulamentada pelo Poder

Executivo no prazo de noventa dias de sua publicação.
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua pu

blicação.

Justificação

A Lei n9 9.298 representa importante conquista
da sociedade brasileira, para a qual a contribuição
desta Casa foi fundamental. Ao estabelecer o limite
de 2% para as multas de mora decorrentes do inadim
plemento de obrigações, promoveu a adequação dos
contratos ao novo ambiente econômico, de estabilida
de monetária. Neste contexto, a manutenção da co
brança tradicional de multas de 10% constituir-se-ia
em indesejável transferência de renda, d,os devedo
res para os credores.

Entretanto, continua a existir grande lacuna na
legislação vigente. Isto porque a Lei n9 9;298 apli
ca-se somente aos financiamentos para aquisição de
bens de consumo. Assim, os tomadores do setor pro
dutivo continuam sujeitos ao pagamento de multas
exorbitantes, no caso de atraso no cumprimento de
suas obrigações financeiras.

Para preencher a lacuna acima, estamos pro
pondo a aplicação do limite de 2% aos financiamen
tos rurais e industriais. Para tal, propomos também a
revogação do art. 58 do Decreto-Lei nº 413, que fixa a
multa de 10% nos financiamentos industriais.

Pelo acima exposto, contamos com o apoio dos
nobres Pares para aaprovação de nosso projeto de lei.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. 
Deputado Silas Brasileiro.
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PROJETO DE LEI N2 2.063, DE 1999
(Do Sr. Silas Brasileiro)

Dispõe sobre o Arquivo Zootécnico
Nacional dos Animais Domésticos de inte
resse econômico e dá outras providênciás.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Arquivo Zootécnico Na

cional dos Animais domésticos de interesse econô
mico.

§ 1ºO Arquivo, a que se refere o caput deste ar
tigo, será organizado por raça de animal doméstico
de interesse econômico.

§ 2º O Arquivo Zootécnico Nacional será consti-
tuído conforme a raça e função econômica em:

I - Cadastro Genealógico Nacional;

1\ - Cadastro de Classificação por Tipo;

11I - Cadastro de Desempenho Produtivo;

IV - Cadastro de Desempenho Funcional.
Art. 2º A manutenção dos Arquivos Zootécnicos

Nacionais fica delegada às instituições que já manti
nham os serviços de registro genealógico no País,
chamadas Entidades Nacionais, cuja jurisdição es
tende-se por todo o território brasileiro, cabendo-lhes
a obrigação de executar o registro genealógico, bem
como cadastrar o desempenho produtivo, o desem
penho funcional e a classificação por tipo dos animais
domésticos.

§ 1ºAs entidades acima mencionadas poderão
celebrar convênios com associações especializadas,
denominadas Entidades Estaduais, para que estas,
sob orientação e responsabilidade daquelas, execu
tem as tarefas de que tratam a presente lei.

§ 2º As entidades que receberem a delegação,
na forma deste artigo, deverão atualizar seu cadastro
no Ministério da Agricultura e do Abastecimento no
prazo de 90 (noventa) dias, após a regulamentação
desta Lei.

§ 3º Fica vedada a existência de mais de um
Arquivo Zootécnico Nacional, para cada raça de ani
mai doméstico de interesse econômico, em todo o ter
ritório brasileiro.

Art. 3º O Poder Executivo poderá delegar a ma
nutençãp~'de Arquivo Zootécnico Nacional a entidade
privada,' quando esta se estruturar com a finalidade
de cadastrar genealogias, desempenhos produtivos
ou funcionais e classificações por tipo de raças ainda
não contempladas com, esses serviços, respeitado o
direito que terá a Entidade Nacional de manter o
Arquivo Zootécnico Nacional, desde que a raça em
foco pertença à espécie por ela já registrada.

Parágrafo único. A delegação referida neste arti
go somente será concedida quando a entidade priva
da estiver registrada no Ministério da Agricultura e do
Abastecimento.

Art. 4º A execução dos serviços necessários à
geração das informações de manutenção do Arquivo
Zootécnico nacional será realizada por Entidade Na
cional ou por Entidade Estadual.

§ 1º As avaliações genéticas realizadas a partir
do Cadastro de Desempenho Produtivo serão execu
tadas por instituições autorizadas pelo Ministério da
Agricultura e do Abastecimento.

§ 2º A Entidade Estadual somente poderá exe
cutar o registro genealógico no limite jurisdicional da
Unidade da Federação em que esteja localizada,
após seu registro no Ministério da Agricultura e do
Abastecimento.

§ 3º A Entidade Estadual somente executará o
registro genealógico quando autorizada pela Entida
de Nacional, a qual estabelecerá Regulamento do
Serviço de Registro Genealógico e a tabela dos Emo
lumentos pelos serviços a serem cobrados.

§ 4º Os Regulamentos dos Cadastros do Arqui
vo Zootécnico Nacional serão elaborados pelas Enti
dades Nacionais e aprovados pelo Poder Executivo.

Art. 5º As Entidades Nacionais deverão manter
em suas estruturas organizacionais um Serviço de
Registro Genealógico com um conselho Deliberativo
Técnico, e uma Superintendência do Serviço de re
gistro Genealógico, cujas competências e obrigações
serão disciplinadas em Regulamento.

§ 1ºA Superintendência do Serviço de Registro
genealógico, de que trata este artigo, será exercida
por Engenheiro Agrônomo, Médico Veterinário ou Zo
otecnista.

§ 2º O Conselho Deliberativo Técnico, de que
trata este artigo, será composto, em sua maioria, por
Engenheiros Agrônomos, Médicos Veterinários ou
Zootecnistas.

Art. 6º Fica permitida a transferência do Arquivo
Zootécnico Nacional de uma entidade para outra, na
quelas que congregam mais de uma raça, desde que
2/3 (dois terços) dos Associados da Entidade Nacio
nal assim resolverem, em Assembléia Geral para
esse fim convocada, cabendo à nova entidade a obri
gação de cobrir as despesas de transferência do
Arquivo.

Art. 7º Os Serviços de Registro Genealógico po
derão utilizar recursos laboratoriais para avaliação de
parentesco ou de saúde hereditária, cujas informa-
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ções decorrente constituirão base de dados específi
cos nas Entidades Nacionais.

Parágrafo único. Os laboratórios responsáveis
pela execução dos exames laboratoriais, referidos
neste artigo, serão devidamente credenciados pelo
Poder Executivo.

Art. 8º Os animais importados somente terão
seus registros ge'nealógicos nacionalizados, e os pro
dutos gerados por matérias de multiplicação importa
dos somente serão registrados, quando em ambos os
casos, atenderem às exigências específicas, contidas
no respectivo Regulamento de Serviço de Registro
Genealógico.

Art. 9º Sem prejuízo das responsabilidades de
natureza civil ou penal cabíveis, as infrações contra o
Arquivo Zootécnico Nacional serão punidas, alternati
va ou cumulativamente com as penalidades de:

I - advertência aplicada ao proprietário do ani
mai objeto de infração;

11- multa de até 1O(dez) vezes o maior valor es
tabelecido na Tabela de Emolumentos, aplicada ao
proprietário do animal objeto de infraç~o;

111- cancelamento do Registro Genealógico cor
respondemte ao animal objeto da infração;

IV - suspensão temporária dos serviços de re
gistro genealógico em rebanho do proprietário infra
tor;

V - advertência pública à entidade infratora;
VI - cassação da delegação para manutenção

do Arquivo Zootécnico Nacional ou da autorização
para execução dos serviços em nível estadual.

VII - cancelamento do registro da entidade infra
tora no Ministério da Agricultura e do Abastecimento;

Parágrafo único. Sempre que uma Entidade Na
cional deixar a manutenção do arquivo, todo o acervo
referente ao Arquivo Zootécnico Nacional será imedi
atamente entregue ao Ministério da Agricultura e do
Abastecimento.

Art. 10. Fica assegurado o direito de delegação
do Arquivo Zootécnico Nacional à entidade que for
credencil;l.da a controlar a genealogia e desempenho
produtivo para formação de raça produto de cruza
mento.

Art. 11. Esta lei será regulamentada no prazo de
90 dias de sua publicação

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrá
rio e, em especial, A Lei nº 4.716, de 29 de junho de
1965.

Justificação

O Arquivo Zootécnico nacional de Animais Do
mésticos de interesse econômico, aí considerados os
asininos, bovinos, bubalinos, equinos, suínos, ovinos
e caprinos, criado pelo presente projeto de lei em
substituição ao registro genealógico de animais já
existente, será o principal instrumento da melhoria
genética e econômica na agropecuária brasileira.

Apesar dos ganhos propiciados pelo registro
genealógico tenham sido significativos, a legislação
que disciplina essa atividade, a Lei nº 4.716, de
29-5-65, tornou-se limitante, prejudicando o seu ple
no desenvolvimento.

A alteração mais importante que introduzimos
refere-se à criação de Arquivo Zootécnico Nacional
dos Animais Domésticos de interesses econômicos,
que será constituído conforme a raça e função econô
mica em Cadastro Genealógico Nacional, Cadastro
de Classificação por tipo, Cadastro de Desempenho
Produtivo e Cadastro de Desempenho Funcional.

O presente projeto que ora submetemos à apre
ciação do Congresso Nacional virá contribuir, por cer
to, ao aprimoramento da pecuária brasileira.

Além disso, o Ministério da Agricultura e do
Abastecimento será constantemente provido com da
dos atualizados sobre o plantei nacional, facilitando,
assim, o estudo e o estabelecimento de políticas glo
bais para o setor agropecuário, mais consoantes à re
alidade brasileira.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. 
Deputado Silas Brasileiro.

PROJETO DE LEI N2 2.064, DE 1999
(Do Sr. Silas Brasileiro)

Altera o art. 20 da Lei nll 8.742, de 7
de dezembro de 1999, para estender o
benefício assistencial de um salário míni·
mo aos portadores de doenças crônicas.

O Congresso Nacional decreta:
Art.1º O art. 20 da Lei nQ 8.742, de 7 de dezem

bro de 1993, passa a vigorar com as seguintes altera
ções:

"Art. 20. O benefício de prestação con
tinuada é a garantia de 1 (um) sal,ário míni
mo mensal à pessoa portadora de deficiên
cia, ao idoso, a partir dos 65 (sessenta e
cinco) anos, e ao portador de doença crôni
ca.



o ilustre Deputado Silas Brasileiro solicita des
ta Consultoria Legislativa, atendendo a correspon
dência recebida de Janaúba, Minas Gerais, a elabo~
ração de Projeto de Lei que, alterando a Lei Orgâni
ca da Assistência Social, càntemple a concessão 'do
benefício assistencial di3'1 (um) salário mínimo a
pessoas portadoras de doenças crônicas, como,
"cardiopatia chagásica;escoliose toráxico lombar,'
cefaléia intensa, lombalgia crônica, equisotremia, hi-
pertensão arterial e outras".

Sobre a matéria, cumpre-nos inicialmente infor
mar que o benefício assistencial de 1 (um) salário mí
nimó para os idosos e os portadores de deficiência
car~ntes, instituído pelà Constituição Federal (art.
203, inciso V) e regulamentado pela Lei nº 8.742, de
1993 (Lei Orgânica da Assistência Social), destina-se
àqueles que se encontram em situação de extrema
pobreza, sendo esta avaliada pelo parâmetro de ren
da de 1/4 do salário mínimo ou R$34,00 (trinta e qua
tro reais) mensais por membro da família.

Assim, o benefício restringe-se aos segmentos
mais vulnerabilizados da população, que são os ido
sos (a partir dos 67 anos) e os portadores de deficiên
cia (de qualquer idade), os quais padecem duplamen
te as agruras da pobreza absoluta, por demandarem
cuidados especiais e maiores encargos familiares
com a aquisição de medicamentos e outros dispên
dios.

Tal restrição, certamente, está relacionada com
a escassez de recursos públicos para a implementa
ção de políticas sociais específicas, comola Assistên
cia Social, a que está vinculado o benefício, dentro do
tripé da Seguridade Social.

Por outro lado, a extensão do benefício aos por
tadores de doenças crônicas, como as acima referi
das, depara-se com o obstáculo contido no art. 195, §
5º, da Constituição Federal, segundo o qual "nenhum
benefício ou serviço da seguridade social poderá ser
criado, majorado ou estendido sema correspondente
fonte de custeio total".

DIRETORIA LEGISLATIVA
Consultoria Legislativa

Origem: Deputado SILAS BRASILEIRO
Tipo de Trabalho: Informação Técnica
Assunto: Benefício assistencial para pessoas porta
doras de doenças crônicas,
Consultor: Ednalva Maria G. F. De David
Data: Outubro de 1999,

Art.2ºEsta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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§ 8º Será elaborada pelo Ministério da Saúde a Sala das Sessões, 17. de novembro de 1999. -
lista das doenças crônicas, para fins da concessão do Deputado SUas Brasileiro.
benefício de que trata este artigo.

...................................................... (NR)

Justificação

A presente proposição tem por escopo estender
o direito ao benefício de 1 (um) salário mínimo, pago
pela Assistência Social, às pessoas portadoras de
doenças crônicas graves, como a cardiopatia chagá
sica, doença renal, escoliose toráxico lombar, cefaléia
intensa, lombalgia crônica, equisotremia, hipertensão
arterial e outras.

Embasa esta iniciativa a constatação de que
pess.oas muito pobres, quando acometidas de tais en
fermidades, padecem dos maiores suplícios, por não
disporem dos recursos financeiros para a aquisição
dos medicamentos necessários ao alívio de sua dor.

Como o benefício assistencial só alcançao por
tador de deficiência e o idoso, este a partir dos' 67
(sessenta e sete) anos, observa-se que o cidadão en
fermo, com idade bem inferior e igualmente carente
de recursos, não pode vislumbrar um auxílio do Poder
Público, senão quando atingir a velhice, se é que a al
cançará.

Dispensável notar a ocorrência de doenças crô
nicas graves em pessoas ainda jovens, aos vinte ou
trinta e poucos anos, como é comum nos casos de
doenças renais que, no limite, submetem o paciente
aos dolorosos e constantes processos de hemodiáli
se.

A par disso, aproveitamos o ensejo para propor
a redução do limite de idade, no caso do idoso, para
65 (sessenta e cinco) anos, uma vez que, estando
prevista na redação original da LOAS, para efeti
va~-se no prazo de 4 (quatro) anos da vigência da

, me~ma, restou a medida entretanto revogada, porfor
ça das Medidas Provisórias que resultaram na Lei nº
9.720, de 30 de novembro de 1998, que estancou,
nos 67 (sessenta e sete) anos, a redução concebida
para ocorrer paulatinamente, eliminando o passo se
guinte, que seria o posicionamento em 65 (sessenta e
cinco) anos.

Entendendo, assim, meritórias as postulações
de extensão do benefício assistenCial para as pesso
as portadoras de doenças crônicas e de reconquista
do limite de idade originalmente previsto na LOAS,
esperamos contar com o apoio dos ilustres Pares a
este Projeto de Lei.
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Para a implementação da medida, sem incorrer
no risco da alegação de inconstitucionalidade, seria
necessária a indicação da majoração de alíquotas de
contribuições sociais dos trabalhadores ou das em
presas, matéria de difícil aceitação no atual quadro
econômico brasileiro.

Vale notar, por outro lado, que aproveitando a
oportunidade poderia ser proposta a alteração do li
mite da idade para o idoso, que se apresenta de modo
incongruente no texto da Lei nQ 8.742, de 1993
(LOAS), vez que no art. 20 ainda consta como 70 (se
tenta) anos, a despeito ter sido reduzido para 67 (ses
senta e sete), conforme a nova redação do art. 38
dada pela Lei nQ 9.720, de 30 de novembro de 1998.

A esse respeito, cumpre esclarecer que a reda
ção original da LOAS (art. 38) previa uma redução
gradual do limite de idade, de sorte que ao cabo de 2
anos de sua vigência ficaria reduzido para 67 anos e,
decorridos mais 2 anos, alcançaria os 65 anos, idade
já prevista na Constituição, quando da instituição da
gratuidade no transporte coletivo urbano (art. 230, §
29).

Em vista disso, entendemos necessária, na ela
boração do Projeto de Lei solicitado, a alteração do
caput do citado art. 20 da LOAS, onde ainda consta a
idade de 70 anos, devendo-se proceder à correção
requerida, para 67 anos, ou já alterando para 65, pelo .
que se resgataria a conquista original.

Com essas observações, encaminhamos a mi
nuta do Projeto de Lei solicitado, sem referência à fon
te de custeio e alterando a idade para 65 anos, colo
cando-nos à disposição de V. Ex· para as alterações
que entender necessárias.

Consultoria Legislativa, 5 de outubro de 1999. 
Ednalva De David, Consultora Legislativa.

PROJETO DE LEI N1I 2.065, DE 1999
(Do Sr. Silas Brasileiro)

Altera a Lei nQ 8.723, de 28 de outu
bro de 1993, no que se refere ao controle
da poluição emitida por veículos a diesel.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q A Lei ~ 8.723, de 28 de outubro de 1993, que

"dispõe sobre a redução de emissão de poluentes porveí
cujos automotores, e dá outras providências", passa a vi
gorar acrescida cios seguintes arts. 15-A e 15-B:

"Art. 15-A. Os órgãos ambientaisgo
vernamentais responsáveis pelo monitora
mento e controle da qualidade do ar adota
rão o opacímetro para efeito de medição da
emissão de fumaça de veículos automoto-

res a diesel, sendo vedada a utilização de
outros sistemas com essa finalidade."

"Art. 15-B. O auto de infração às nor
mas de qualidade do ar estabelecidas em
nível federal, estadual ou municipal referen
tes a veículos automotores em circulação in
cluirá a assinatura do motorista."

Art. 22 Esta lei entra em vigor em 90 (noventa)
dias, contados da data de sua publicação.

Justificação

Os abusos verificados nas multas referentes a
infrações por veículos automotores às normas de
qualidade do ar têm sido freqüentes no País, princi-

.palmente no que se refere a veículos a diesel. Em São
Paulo, por exemplo, Estado com a maior frota de veí
culos, a Cetesb aplica inúmeras multas diárias em
ônibus e caminhões de forma arbitrária e utilizando
sistema de medição ultrapassado.

O sistema para aferição da fumaça preta usado
pela Cetesb é a Escala Ringelmann. Por este método,
quando o veículo passa, o fiscal faz a análise da cor
da fumaça visualmente, comparando-a com padrões
pré-estabelecidos, sem parar o veículo. Se ao mesmo
tempo estiverem passando vários veículos poIuidores, a
multa será aplicada arbitrariamente. Apesar :le existir
método muito mais moderno e eficaz para a medição da
fumaça preta emitida por veículos a diesel, o opacírnetro,
a Cetesb e a maior parte dos órgãos ambkutais conti
nuam utilizando a Escala Ringelmann.

A utilização desses sistema ultrapassado de medi
ção é extremamente questionável. Muitas vezes, veícu
los recém saídos da fábrica, que passaram por medição .
de emissão de fumaça feita com instrumentos altamente
avançados, são multados pelos órgãos ambientais.

Ademais, como as multas são aplicadas sem a
parada do veículo, os responsáveis são'impedidos de
questionar seu conteúdo ou de fazer contra-prova.
Impõe-se-Ihes o pagamento da multa, sem o qUé, in
clusive, não podem fazer o licenciamento anual.

Visando a corrigir essa injustiça, apresentamos
opresente projeto de lei, contando com o pleno apoio
de nossos ilustres Pares para a sua aprovação.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. 
Deputado Silas Brasileiro.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
NlI 85, DE 1999

(Do Sr. Silas Brasileiro)

Dispõe sobre o regime tributário
das cooperativas de crédito, institui o
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Sistema Integrado ,de Pagamento de
Impostos e Contribuições das cooperati
vas de crédito.

O Congresso Nacional decreta:

CAP(TULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei Complementar regula, em con
formidade com o disposto no Art. 146, 111, alínea c da
Constituição, o tratamento tributário adequado ao ato
cooperativo, aplicável às cooperativas de crédito, re
lativo aos impostos e às contribuições que menciona.

CAP(TULO 11
Da Cooperativa de Crédito

Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei Com
plementar, considera-se cooperativa de crédito a pes
soa jurídica constituída nos termos da Lei nº 5.764, de
16 de dezembro de 1971, devidamente autorizada a
funcionar pelo Banco Central do Brasil.

CAP(TULO 111
Do Sistema Integrado de Pagamento

de Impostos e Contribuições das
Cooperativas de Crédito - Coopersimples

SEÇÃO I
Da Definição e da Abrangência

Art. 32 A pessoa jurídica enquadrada na condi
ção de cooperativa de crédito, na forma do art. 2º, po
derá optar pela inscrição no Sistema Integrado de Pa
gamento de Impostos e Contribuições das Cooperati-
vas de Crédito - Coopersimples. '

§ 1º A inscrição no Coopersimples implica paga
mento mensal unificado dos seguintes impostos e
contribuições:

I-)mposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
\1- Contribuição para os Programas de Integra

ção Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
P(lblico - PiS/Pasep;
, 111- Contribuição para financiamento da Seguri-
dade Social-,COFINS;

IV - Contribuições para a Seguridade Social, a
cargo da pessoa jurídica, de que tratam o art. 22 da
Lei nll 8.212, de 24 de julho de 1991 e a Lei Comple
mentar nll 84, de 18 de janeiro de 1996.

§ 2ll O pagamento na forma do parágrafo anteri
or não exclui a incidência dos seguintes impostos ou
contribuições, devidos na qualidade de contribuinte
ou responsável, em relação aos quais será observa
da a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas:

I - Imposto sobre Operações de Crédito, Câm
bio e Seguro, ou relativas aTítulos ou Valores Mobiliá
rios-IOF;

11 - Imposto sobre Importação de Produtos
Estrangeiros;

\lI-Imposto de renda, relativo aos pagamentos
ou créditos efetuados pelo pessoa jurídica bem assim
aos ganhos de capital obtidos na alienação de ativos;

IV -Imposto sobre a Propriedade Territorial Ru
ral-ITR;

V- Contribuição Provisória sobre a Movimenta
ção Financeira - CPMF;

VI - Contribuição para o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS;

VII- Contribuição para a Seguridade Social, re
lativa ao empregado.

§ 3º A inscrição no Coopersimples dispensa a
pessoa jurídica do pagamento das demais contribui
ções instituídas pela União.

SEÇÃO 11
Dos Percentuais

Art. 4º O valor devido mensalmente pela coope
rativa de crédito inscrita no Coopersimph3s será de
terminado mediante a aplicação, sobre as sobras lí
quidas mensais apuradas, dos seguintes percentuais:

1- até R$1 00.000,00: 5% (cinco por cento);
11 - de R$1 00.001 ,00 até R$300.000,00: 6%

(seis por cento); ,
111 - acima de R$300.001 ,00: 7% (sete por cen-

to).

SEÇÃO 111
Da data e Forma de Pagamento

Art. 5º O pagamento unificado de impostos e
contribuições, devido pela cooperativa de crédito, ins
crita no Coopersimples, será feito de forma centraliza
da, até o décimo dia do mês subseqüente àquele em
que houver sido apuradas as sobras líquidas.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, a Secre
taria da Receita Federal instituirá documento de arreca
dação único e específico (Darf-Coopersimples).

., § 29 Os impostos e contribuições devidos pelas
pessoas jurídicas inscritas no Coopersimples não po
derão ser objeto de parcelamento.

§ 3º O disposto neste artigo não dispensa o
cumprimento, por parte da cooperativa de crédito, das
obrigações acessórias previstas na legislação previ
denciária e trabalhista.
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SEÇÃO IV
Da Declaração Anual Simplificada

Art. 62 As pessoas jurídicas inscritas no Cooper
simples apresentarão, anualmente, declaração sim
plificada que será entregue até o último dia útil do
mês de maio do ano-calendário subseqüente ao da
ocorrência dos fatos geradores dos impostos e contri
buições de que trata o art. 32•

CAPíTULO IV
Da opção pelo Coopersimples

Art. 7º A opção pelo Coopersimples dar-se-á
mediante a inscrição da pessoa jurídica enquadrada
na condição de cooperativa de crédito no Cadastro
Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF) eà espe
cificação dos impostos dos quais é contribuinte.

§ 1Q As pessoas jurídicas já devidamente cadas
tradas no CNPJ/MF exercerão sua opção pelo Coo
persimples mediante alteração cadastral.

§ 2º A opção exercida de conformidade com
este artigo submeterá a pessoa jurídica à sistemática
do Coopersimples a partir do primeiro dia do
ano-calendário subseqüente, sendo definitiva para
todo o período.

§ 3º Excepcionalmente, no ano-calendário de
1999, a opção poderá ser efetuada até 30 de maio,
com efeitos a partir de 12 de janeiro daquele ano.

§ 49 O prazo para a opção a que se refere o
parágrafo anterior poderá ser prorrogado por ato da
Secretaria da Receita Federal.

§ 5º As pessoas jurídicas inscritas no Cooper
simples deverão manter em seus estabelecimentos,
em local visível ao público, placa indicativa que escla
reça tratar-se de cooperativa de crédito inscrita no
Coopersimples.

CAPíTULO V
Da exclusão do Cooparsimples

Art. 82 A exclusão do Cooperslmples será feita
mediante comunicação pela pessoa jurídica ou de ofí
cio.

Art. 911 A exclusão mediante comunicação da
pessoa jurídica dar-se-á por opção.

Art. 10. A exclusão dar-se-á de ofício quando a
pessoa jurídica incorrer em quaisquer das seguintes
hipóteses:

I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela
negativa não justificada de exibição de livros e docu
mentos a que estiver obrigada, bem assim pelo não
fornecimento de informações;

11- resistência à fiscalização, caracterizada pela
negativa de acesso ao estabelecimento, ao domicílio
fiscal ou a qualquer outro local onde se desenvolvam
as atividades da pessoa jurídica ou se encontrem
bens de sua posse ou propriedade;

111- prática reiterada de infração à legislação tri
butária;

IV - incidência em crimes contra a ordem tribu
tária, com decisão definitiva.

Art. 11. A pessoa jurídica excluída do Cooper
simples' sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tri
butação aplicáveis às demais cooperativas de crédito
não-optantes.

CAPíTULO VI
Das atividades de arrecadação, cobrança,

fiscalização e tributação

Art. 12. Competem à Secretaria da Receita Fe
deral as atividades de arrecadação, cobrança, fiscali
zação e tributação dos impostos e contribuições pa
gos de conformidade com o Coopersimples.

Parágrafo único. Aos processos de determina
ção e exigência dos créditos tributários e de consulta,
aplicam-se as normas relativas ao imposto de renda.

SEÇÃO I
Da Omissão da Receita

Art. 13. Aplicam-se à cooperativa de crédito to
das as presunções de omissão de receita existentes
nas legislações de regência dos impostos e contribui
ções de que trata esta lei Complementar, desde que
apuráveis com base nos livros e documentos a que
estiverem obrigadas aquelas pessoas jurídicas.

SEÇÃO 11
Dos Acréscimos Legais

Art. 14. Aplicam-se aos impostos e contribui
ções devidos pela cooperativa de crédito, insritas no
Coopersimples, as normas relativas aos juros e multa
de mora ede ofício previstas para o imposto de renda.

Art. 15.A inobservância da exigência de que tra
ta o § 5º do art. 7º sujeitará a pessoa jurídica a multa
correspondente a 2% (dois por cento) do total dos im
postos e contribuições devidos de conformidade com
o Coopersimples no próprio mês em que constatada
a irregularidade.

Parágrafo único. A multa a que se refere este ar
tigo será aplicada, mensalmente, enquanto perdurar
o descumprimento da obrigação a que se refere.

Art. 16. A imposição das multas de que trata esta
Lei Complementar não exclui a aplicação das san-
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ções previstas na legislação penal, inclusive em rela
ção à declaração falsa e adulteração de documentos.

SEÇÃO 111
Da Partilha dos valores pagos

Art. 17. Os v~lores pagos pelas cooperativas de
crédito inscritas no Coopersimples corresponderão a:

I - em relação à faixa de receita de que trata o
inc. I do art. 42:

a) 0% (zero por cento), relativo ao IRPJ;
b) 0% (zero por cento), relativo ao Pis/Pasep;
c) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cen

to), relativos à Cofins;
d) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cen

to), relativos às contribuições de que trata o inciso IV,
do § 12, do art. 3º;

11 - em relação à faixa de receita de que trata o
inc. 11 do art. 4º:

a) 0,55% (cinqüenta e· cinco centésimos por
cento), relativos ao IRPJ;

b) 0,55% (cinqüenta e cinco centésimos por
cento), relativos ao Pis/Pasep;

c) 2,25% (dois inteiros e vinte e cinco centési
mos por cento), relativos à Cofins;

d) 2,65% (dois inteiros e sessenta e cinco centé
simos por cento, relativos às contribuições de que tra
ta o inciso IV, do § 1Q do art. 32;

111 - em relação à faixa de receita de que trata o
inc. 111 do art. 4g

:

I) 0,9% (nove décimos por cento), relativos ao
IRPJ; .

b) 0,9% (nove décimos por cento), relativos ao
PiS/Pasep;

c) 2,25% (dois inteiros e vinte e cinco décimos
por cento), relativos à Cofins;

d) 2,95% (dois inteiros e noventa e cinco déci
mos porcento), relativos às contribuições de que trata
o inciso IV, do § 1º do art. 32•

Art. 18. Os valores arrecadados pelo Cooper
simples, na forma do art. 5º, serão creditados a cada
imposto e contribuição a que corresponder.

Parágrafo único. A Secretaria do Tesouro Naci
onal celebrará convênio com Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS, visando à transferência
dos recursos relativos às contribuições de que trata
o inciso IV do § 1º do art. 3º, vedada qualquer reten
ção.

CAPíTULO VII
Das Disposições Gerais e Transitórias

SEÇÃO I
Da Isenção das Sobras Distribuídas

aos Cooperados

Art. 19. São isentos do imposto de renda, na fon
te e na declaração de ajuste do beneficiário, os valo
res efetivamente pagos ao cooperado, relativos às so
bras, salvo os que corresponderem a pro labore, alu
guéis ou serviços prestados.

SEÇÃO 11
Do Parcelamento

Art. 20. Poderá ser autorizado o parcelamento,
em até setenta e duas parcelas mensais e sucessi
vas, dos débitos para com a Fazenda Nacional e para
com a Seguridade Social, de responsabilidade da co
operativa de crédito, relativos a fatos geradores ocor
ridos até 31 de dezembro de 1998.

§ 1ºO valor mínimo da parcela mensal será de
R$50,OO (cinqüenta reais), considerados isoladamen
te os débitos para com a Fazenda Nacional e para
com a Seguridade Social.

§ 22 Aplicam-se ao disposto neste artigo as de
mais regras vigentes para o parcelamento de tributos
e contribuições federais.

SESSÃO 111
Da Revogação

Art. 21. Fica revogada a expressão "Cooperativa
de Crédito", contida no inciso IV, do art. 8º, do Capítu
lo V, da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, onde
trata "Das vedações à Opção", e no § 12 do artigo 22
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Art. 22. Esta Lei Complementar entra em vigor
na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir
de 1ºde janeiro de 1999.

Justificação

O presente projeto de Lei Complementar objeti
va dar aplicação ao disposto no art. 146, 111, c, da
Constituição de 1988, que instituiu o adequado trata
mento tributário ao ato cooperativo, praticado pelas
sociedades cooperativas.

O comando constitucional teve como inspiração
os aspectos ideológicos contidos no ato jurídico prati
cado pelas cooperativas, visto que tais sociedades de
pessoas praticam o objetivo social de operar em regi
me de cooperação, em nome e por conta de seus co
operados, constituindo os atos jurídicos que ela prati
ca com os cooperantes ato jurídico sul generis, os
quais não podem se inserir no campo e na natureza
dos demais atos negociais. A lei cooperativista, em vi
gor no momento, a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro
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de 1971 , conceitua o ato cooperativo como "os prati
cados entre as cooperatiVas e seus associados, entre
si quando associados, para consecução dos objeti
vos sociais", acrescentanc~o mais que "o ato coopera
tivo não implica operação de mercado, nem contrato
de compra e venda de prodl\to ou mercadoria" (art. 79
e Parágrafo único).

O dispositivo constitucional quis contemplar
com tratamento tributário adequado o ato cooperati
vo, exatamente pelas suas características sui gene
ris, visto serem as sociedades cooperativas institui
ções criadas pelo direito positivo como instrumento
de estímulo às atividades econômicas de camadas
sociais que busquem no regime de auto-sustentação
os meios de realizarem os seus objetivos econômi
cos, o que contém um enorme conteúdo de caráter
social, de inegável interesse do Estado.

Sob esta ótica, quis o Estado, por via de manda
mento constitucional, também reconhecer que não é
justo tributar os atos cooperativos com a mesma in
tensidade aplicada aos demais atos de natureza eco
nômica, de conteúdo comercial, onde o objetivo pri
meiro é a obtenção do lucro.

No caso das cooperativas de crédito, estas não
podem ser equiparadas com as instituições financei
ras tradicionais, por serem regidas por uma legislação
específica, ou seja, a Lei n] 5.764171, já que possu
em, tal qual as demais sociedades cooperativas, ca
racterísticas próprias das demais entidades financei
ras tradicionais. As cooperativas de crédito, pela sua
essência, são sociedades de pessoas, enquanto as
entidades financeiras tradicionais são sociedade de
capital.

Na condição de sociedades cooperativas, não
objetivam lucro, enquanto as entidades financeiras
tradicionais e os demais ramos de atividades econô
micas, visam exclusivamente o lucro.

As cooperativas de crédito são constituídas
para atender, única e exclusivamente, seus associa
dos ou cooperados, enquanto as entidades financéi
ras tradicionais com todos os tipos de pessoas e cli
entes.

De sorte que, as cooperativas de crédito tem por
objetivo a mutualidade entre seus associados, dando
oportunidades de crescimento pessoal e profissional
a seus cooperados, enquanto que as entidades capi
talistas visam sempre o aumento de seus ganhos fi
nanceiros.

Somente por esta razão o tratamento tributário
adequado se justificaria.

Entendemos pois, que o mecanismo preconiza
do pelo projeto do Coopersimples é o meio ideal para
se estabelecer um tratamento tributário racional mais
adequado ao espírito do que dispõe a Constituição
Federal em vigor. Não se fala, assim, de imunidade tri
butária ou isenções, pelo contrário, o Coopersimples
reconhece o dever de também as sociedades coope
rativas virem a ser tributadas, sem, contudo, inviabili
zá-Ias. A norma pretendida, por outro lado, põe fim à
indefinição até então observada no campo tributário,
abarrotando os tribunais com intermináveis ações de
toda natureza, onde as cooperativas lutam para ver
reconhecido pelo Estado o seu verdadeiro sentido so
cial e a injustiça que constitui o tratamento igualitário
com as demais pessoas jurídicas de fins especulati
vos.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. 
Silas Brasileiro, Deputado Federal.

INDICAÇÃO N2 667, DE 1999
(Do Sr. Silas Brasileiro)

Sugere ao Poder Executivo a
criação do cargo ou função de Adido
Agrícola nas Embaixadas brasileiras no
exterior.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Relações
Exteriores,

A realidade atual da economia e intercâmbio in
ternacionais tornam cada vez mais prementes a ne
cessidade de cooperação efetiva entre as nações na
área agrícola.

Na esteira do que inúmeros doutrinadores têm
lembrado na atual conjuntura socioeconômica inter
nacional, bem apontou Aurélio Peccei, no documento
"Clube de Roma: uma agenda para o fim do século",
que a demanda por alimentos hoje é objeto de preo
cupação para todo o futuro previsível, ao mesmo tem
po em que as matérias-primas se encaminham para
declínio irreversível. Entretanto, lembra "a segurança
alimentar e a disponibilidade desses outros elemen
tos necessários à vida humana, tão importantes em si
mesmos, são duplamente importantes, porque tam
bém são ingredientes indispensáveis à paz. Assim,
mesmo que seu déficit esteja radicado essencialmen
te nas regiões menos desenvolvidas, as dificuldades
associadas a ele são capazes de exercer seus efeitos
em todo o sistema mundial",

Neste contexto, sob a pressão e efeitos de uma
economia cada vez mais globalizada, é indispensável
que o intercâmbio e as parcerias na área da produção
agrícola sejam encaradas com profissionalismo efeti
vo.
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Desta forma, para que maior compreensão em
relação aos problemas e melhor parceria seja cons
truída para solucioná-los, é de todo conveniente que,
em cada Embaixada brasileira, exista um técnico de
dicado exclusivamente a essas questões, capacitado
a analisá-Ias de acordo com as agruras do atual mo
mento, assim como a vislumbrar soluções, propor al
ternativas e parcerias efetivas.

É, assim, de todo conveniente que o Poder Exe
cutivo crie, no âmbito das Embaixadas brasileiras no
exterior, o cargo ou função de Adido Agrícola.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. 
Deputado Silas Brasileiro.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Silas Brasileiro)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério de Relações Exteriores, sugerin
do a criação do cargo ou função de Adi
do Agrícola nas Embaixadas brasileiras.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex!!, nos termos do art. 113, inciso

I, e § 1ºdo Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, seja encaminhada ao Poder Executivo a Indi
cação em anexo, sugerindo a criação do cargo ou fun
ção de Adido Agrícola nas Embaixadas brasileiras.

Sala das Sessões, de de 1999. - Deputado
Silas Brasileiro.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N"1.474, DE 1999

(Do Sr. AvenzoÇlr Arruda)

Solicita informações ao Excelentís
simo Sr. Ministro da Educação sobre boi
sa-escola.

Sr. Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º da Constituição

Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, inciso I, do
Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência seja en
caminhado ao Sr. Ministro da Educação, Sr. Paulo Re
nato de Souza, o seguinte pedido de informações:

I - Relação dos Estabelecimentos de Ensino
Privado que receberam recursos públicos por meio
deste Ministério, em 1999, discriminando o valor rece
bido por cada estabelecimento e a respectiva fonte de
recursos.

2 - A relação (especificação) dos documentos
(leis e atos administrativos) que fundamentaram os
repasses de verbas para estes estabelecimentos;

3 - Se os estabelecimentos de Ensino Privado
que receberam verbas estão legalizados junto a este

Ministério e a Secretaria de Educação dos respecti
vos estados;

4 - Cópias dos Convênios entre o Ministério e
os Estabelecimentos de Ensino abaixo relacionados:

Colégio e Curso Visão. CGC Nº
00.960.639/0001-19/PB

- . Maria do Socorro Pires Souto. CGC Nll
10.740.835/0001-31/PB

- Instituto Nossa Senhora de Fátima. CGC
12.680.625/0001-20/PB

-Integração Centro de Ensino de 1º Grau. CGC
N1l35.491.265/0001-14/PB

-Instituto Educacional Santos Dumont. CGC Nll
09.150.558/0001-28/PB

- Avani Francisca de Oliveira Sousa. CGC Nll
12.678.511/0001-721PB

- Rosinete Alexandre da Silva. CGC Nll
08.924.698/0001-43/PB

- Centro Educacional Nossa Senhora da Con
ceição. CGC 12.720.686.0001-74/PB

Alba Lúcia e Irmãs. CGC Nll
24.216.376/0001-04/PB

- Educandário Gilberto Amado:· CGC. Nll
09.268.368/0001-00/PB

Educandário Dantas. CGC Nº
12.731.915/0001-56/PB

Regina da Silva. CGC Nll
08.544.736/0001-321PB

5 - Quais os documentos que este Ministério tem
e que comprovam que as escolas relacionadas no item
anterior, estão enquadradas no Art. 213 da Constituição
Federal e na legislação que rege a matéria.

Justificação

O repasse de recursos públicos para escolas
privadas sempre foi motivo de polêmicas, especial
mente quando há uma crise no financiamento das es
colas públicas.

Além disso, há muitas dúvidas sobre a filantro
pia praticada por algumas escolas particulares, certa
mente uma espécie de captação de recursos públicos
para instituições privadas.

Tudo isso fica ainda mais complexo quando há
dúvidas sobre a legalidade da transferência dos recursos
públicos para as escolas privadas, e por esta razão
solicito as informações acima elencadas, para estudar e
posteriormente me pronunciar sobre o assunto.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. 
Deputado Avenzoar Arruda.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N2 86, DE 1999

(Do Sr.Tef~o Kirst)

Cria obrigação do Poder Público em
todas as jurisdições de manter serviços
de controle de vacinas nas escolas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1ºA União, os Estados, o Distrito Federal e

os Municípios manterão, por iniciativa própria ou em
convênios com entidades de outra jurisdição, inclusi
ve da sociedade civil organizada, serviço de controle
de vacinação de alunos, professores e funcionários
de todos os estabelecimentos de ensino que minis
trem cursos regulares.

Art. 22 O controle de que trata esta lei esten
de-se à prevenção atualizada de todas as moléstias
para as quais existam vacinas.

Art. 3º A iniciativa do cumprimento da presente
lei estende-se à todas as autoridades, por via de hie~

rarquia respectiva.
Art. 42 Implica crime de responsabilidade a falta

de cumprimento desta lei, aplicável à autoridade que
tenha frustrado a corrente de sua execução, desde a
iniciativa até o cumprimento da mesma.

Art. 52 Quando a falta de iniciativa do atendi
mento do disposto nesta lei for da responsabilidade
de escola ou provedora de entidade particular, será o
responsável punido com multa e prestação de servi
ços à comunidade, arbitrados ambos pela Justiça da
jurisdição da entidade.

Art. 62 Esta lei entra em vigor no exercício se
guinte à sua aprovação.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999.

Justificação

Doenças como hepatite, tuberculose, febre
amarela e outras formas há muito extirpadas do con
vívio de países desenvolvidos, graças à prevenção.
Mas algumas ainda são constantes entre nós a des
peito do muito que o Poder Público tem tentado. Falta
a colaboração mais ampla da própria comu'nidade
que deve ser cobrada. Esta providência há de ser obti
da por um serviço mais amplo de prevenção.

Prevenir é, principalmente em termos de saúde,
muito menos dispendioso ao contribuinte que o trata
mento. A cura destas doenças é sempre incompleta,
dolorosa e, às vezes ineficaz. Além do prejuízo ao
processo produtivo, pelos dias de trabalho que se per
dem, outros prejuízos são acrescentados à socieda
de. A cura é demorada e dispendiosa para o doente e
para o poder público, expõe outras pessoas ao contá-

gio, e desacredita nossos serviços de saúde. Sobre
tudo, os recursos são eicassos e quando gastos em
tratamento faltam para a pesquisa, educação e trei
namento profissional.

Compreendemos que o desespero da pressão
com que são demandados serviços essenciais de so
corro faça as autoridades relegarem a prevenção a
segundo plano. Mas essa atitude perde em racionali
dade, porque cria um círculo vicioso em direção a um
futuro de doenças. Este círculo só pode ser quebrado
se a prevenção tomar a dianteira de nossas priorida
des.

Muitas das doenças que antes assolavam as
populações, ricas ou pobres, hoje são possíveis de
prevenir. Mesmo que curáveis, a duras penas, doen
ças como sarampo, catapora, hepatite, caxumba, co
queluche, poliomielite, gripes, pneumonia, tuberculo
se, tifo, difteria e meningite são mais fáceis de preve
nir do que de curar.

São extremamente válidas e elogiáveis as cam
panhas que temos desenvolvido no Brasil e seu resul
tado é uma prova de que este projeto vai na direção
certa. Mas não bastam, a partir de certa idade as
vacinas deixam de ser objeto de campanhas públi
cas. O próprio cidadão por falta de recursos ou co
nhecimento não tem o cuidado preventivo da saúde
e não toma mais vacinas. A maioria também não faz
exames preventivos por comodidades ou falta de
recursos.

Se forçarmos esta iniciativa pelo menos na po
pulação mais jovem enquanto'freqüenta a escola, es
tamos certos de que além de mais fortes contra as do
enças até mesmo os mais velhos terão criado o hábi
to de se manterem prevenidos.

É nossa proposta.
Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. 

Deputado Telmo Kirst.

PROJETO DE LEI NSl 2.066, DE 1999
(Do Sr. Paulo Paim)

Considera perigosa a atividade pro
fissional do vigilante, assegurando-Ihe o
direito ao adicional de periculosidade.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É considerada perigosa a atividade pro

fissional do vigilante, como tal definido na Lei n2

7.102, de 20 e junho de 1983.
Art. 22 Ao vigilante, a que se refere o artigo 1li

desta lei é assegurado o direito ao adicional de 30%
(trinta por cento) sobre o salário percebido, prévisto
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no artigo 193 da Consolidação das Leis do Traba
lho.

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data da sua pu
blicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação

Não há dúvida alguma em afirmar que a profis
são de vigilante é altamente perigosa. Diariamente
conhecemos, por meio dos meios de comunicação
notícias de assaltos a estabelecimentos bancários, a
carros transportadores de valores e comércio em ge
rai e, quase sempre, esses eventos resultam em feri
mentos, mortes e seqüelas dos que ali estão prestan
do serviços de vigilância, os quais acabam por ser
mais visados pelos assaltantes.

Embora trabalhando permanentemente com ris
co de vida, em uma época em que a violência cresce
e a audácia dQs que assaltam é gritante, inclusive
com o uso de armas de fogo sofisticadas, os vigilan
tes, por incrível que pareça, não fazem jus ao adicio
nai de periculosidade em razão da função que de
sempenham.

É inegável, pois, a periculosidade dessa ativida
de profissional e, por razões de inteira justiça social
justificam plenamente a aprovação deste projeto de
lei.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. 
Deputado Paulo Paim.

PROJETO DE LEI Nº 2.067, DE 1999
(Do Sr. Paulo Paim)

Dispõe sobre a concessão do adici
onai de periculosidade aos porteiros, ze
ladores, vigias, garagistas, vigilantes e
guardas de segurança.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São consideradas perigosas as ativida

des de porteiro, zelador, vigia, garagista, vigilante e
guarda de segurança de prédio residencial, comercial
ou industrial e de estabelecimento bancário, bem as
sim as daquele que se ocupa com o transporte de va
lores ou numerários.

Parágrafo único. Os profissionais de que trata
este artigo fazem jus à percepção de adicional de pe
riculosidade de 30% (trinta por cento) sobre a remu
neração respectiva.

Art.2º Esta lei el"!tra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 3º Revogam-se aS disposições em contrário.

Justificação

É objetivo deste projeto de lei assegurar às ativida
des profissionais dos porteiros, zeladores, vigias, gara
gistas, vigilantes e guardas de segurança, a percepção
de adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento)
sobre a remuneração efetivamente recebida.

A presente iniciativa encontra-se em perfeita
sintonia com os ditames constitucionais vigentes, es
pecialmente com o artigo 72, inciso XXIII, in verbis:

"Art. 7º São direitos dos trabalhadores
urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:

................ , .
XXIII - adicional de remuneração para

as atividades penosas, insalubres ou perigo
sas, na forma da lei;

"
Os profissionais contemplados com nossa pro

posição, em razão do exercício de suas atividades,
são, sem dúvida, cercados de periculosidade, ainda
mais se considerarmos as enormes dificuldades da
vida moderna, assim como a constante e crescente
insegurança advinda de assaltos e agressões de que
são vítimas. Esses profissionais, não raro, são obriga
dos a portar armas de fogo para a defesa de interes
ses financeiros e patrimoniais.

Não é demais relembrarmos que infelizmente o
crime organizou-se e especializou-se. Causa-nos
perplexidade o simples fato de os referidos profissio
nais não terem sido beneficiados com o direito à per
cepção do adicional de periculosidade. O exercício
dessas profissões é desenvolvido em condições de
inegável e potencial risco de vida.

Por estas justas ponderações é que esperamos
contar com o necessário voto dos ilustres Pares para
a aprovação do presente projeto de lei de elevado al
cance social.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. 
Deputado Paulo Paim.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!! 1.475, DE 1999

(Do Sr. Paulo Paim)

Solicita informações ao Exm!l Sr. Ministro da
Fazenda a respeito do desvio de recursos dos
correntistas realizado pelo Banco Bandeirantes
S.A.

Senhor Presidente,
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Com fundamento noart. 50, § 22 , da Constitui
ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22 , e 115, inci
so I, do Regimento Interno; requeiro a Vossa Excelên
cia, ouvida a Mesa, seja encaminhado ao Sr. Ministro
de Estado da Fazenda, o SE;lguinte Pedido de Informa
ções:

a) Enviar qópia das informações oficiais presta
das pelo Banco'Bandeirantes S.A. ao Banco Central
do Brasil onde devem constar as explicações a respe
ito de eventual desvio de recursos de seus correntis
tas mediante o débito indevido de diversas tarifas em
conta corrente, bem como cobrança injustificada de
juros e multas moratórias;

b) Caso confirmada a grave infração, informar
também a relação de agências e valores que foram in
devidamente suprimidos das contas dos clientes,
além de apontar o montante total desses débitos irre
gulares;

c) Encaminhar cópias das providências toma
das pelo Departamento de Fiscalização do Banco
Central do Brasil, bem como quais as sanções legais
que serão aplicadas aos dirigentes e gerentes do
Banco Bandeirantes que forem responsabilizados pe
las infrações cometidas;

d) Informar, por fim, se a Diretoria de Fiscaliza
ção do Banco Central do Brasil já possui algum proce
dimento padrão de controle e fiscalização sobre as
instituições financeiras, com a finalidade de evitar a
repetição desse tipo grave de irregularidades nas
contas correntes dos depositantes.

Justificação

Recentemente, a mídia noticiou uma grave irre
gularidade cometida pelo Banco Bandeirantes S.A.
contra seus clientes. Esta instituição bancária vinha
praticando, já há muitos meses, um débito indevido
nas contas correntes de seus clientes a título de tari-

. fas indevidas e cobrança de juros e multas inexisten
tes. Tais débitos irregulares eram efetuados em várias
agências do banco espalhadas pelo País e os geren
tes destas agências tinham "metas" para cumprir em
relação à cobrança dessas tarifas.

Ora, é inacreditável imaginar que um banco bra
sileiro, recentemente comprado por um grande grupo
financeiro português, e devidamente autorizado a
funcionar pelo Banco Central, viesse cometendo tan
tas irregularidades junto aos seus clientes sem qual
quer fiscalização ou controle por parte da autoridade
bancária do País.

O procedimento criminoso praticado por alguns
gerentes e dirigentes do Banco Bandeirantes nos as-

susta ao constatarmos que as instituições bancárias
estão "livres" para praticar toda uma série de absur
dos e irregularidades contra seus clientes, sem que
haja uma fiscalização preventiva e punitiva do Depar
tamento de Fiscalização do Banco Central do Brasil.
Este desleixo da autoridade fiscalizadora gera uma
atmosfera de desconfiança e indignação por parte da
população com relação ao sistema bancário, o que é
extremamente indesejável ao funcionamento demo
crático das instituições no Brasil.

Assim, não podemos silenciar diante de evidên
cias tão flagrantes de irregularidades que foram co
metidas pelo Banco Bandeirantes, demonstrando um
comportamento inaceitável para uma instituição ban
cária que é autorizada a operar no Brasil, lesando
seus correntistas pela subtração de seus recursos
mediante um procedimento escuso e ilegal.

Ademais, por definição, a relação que precisa
existir entre um cliente-depositante e um banco é de
absoluta confiança entre as partes, já que aquele
constitui este o seu fiel depositário, confiando-lhe to
talmente a guarda de seus recursos em moeda cor
rente. A quebra dessa confiança ameaça seriamente
a credibilidade que o sistema bancário deve merecer
da população..

Portanto, diante da clara lesão ao patrimônio
desses brasileiros por parte dessa instituição bancá
ria, estamos requerendo, com a brevidade que o as
sunto exige, um rápido pronunciamento, a respeito,
dos Srs. Diretores do Banco Central do Brasil.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. 
Deputado Paulo Paim.

INDICAÇÃO NS! 668, DE 1999
(Do Sr. Airton Dipp)

Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro
da Previdência e Assistência Social a revisão do
remanejo de recursos dos Serviços de Ação Con
tinuada de Assistência Social, efetuada pela Se
cretaria de Estado de Assistência Social, que pre
judicou o Distrito Federal e doze estados da Fede
ração, entre os quais o Estado do Rio Grande do
Sul.

Excelentfssimo Sr. Ministro da Previdência e
Assistência Social,

Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1ºdo Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, venho à
presença de V. Ex· sugerir a revisão do remanejo de
recursos dos Serviços de Ação Continuada de Assis
tência Social, efetuada pela Secretaria de Estado de
Assistência Social, que prejudicou o Distrito Federal e
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doze estados da Federação, entre os quais o Estado
do Rio Grande do Sul.

Os gestores estaduais e municipais que inte
gram a Comissão Intergestora Bipartite do Rio Gran
de do Sul estão seriamente preocupados com a redu
ção dos valores alocados pela Ação Continua~~ de
Assistência Social, pois entendem ser necessana a
ampliação dos recursos da atual rede de atendimento
social, que já é precária e insuficiente.

Neste sentido, parece-nos temerário que o Go
verno Federal, no intuito de reduzir as desigualdades
regionais, patrocine o desmonte da rede de Assistên
cia Social dos estados que apresentam melhor índice
de desenvolvimento humano.

Assim enten~emos que o Governo deveria envi
dar esforços p)Y'à ampli~ção dos recursos do Fundo
Nacional de Assistência Social, que beneficiaria a to
dos os. estados brasiteiros, inclusive os estados que
apresentam me!loré~ índices de desenvolvimento hu
<man~/_/ ~

Com as mudanças efetuadas na distribuição
~s rec~ara a Assistência Social, é grande o
--prejtrfZo da atüãção-das prefeituras municipais e das
entidades.de assistência social que atuam nos esta-

~>.., ;/

9o~.re:carsosreduiídos, comprometendo o aten
dimento a suap,QPulação pobre e ~xcluída.

~Gomo forma de reali~,~tiça, solicito a V. Exll

que reveja a re.dução~fécursos~fetuados pela Se
9!etaria,de-Est~de _~~~i~.t - nci9-,{3ocial, restituindo
aos estados pr~udic~,~~ valores remanejados,
~garantindo qué estes não venham comprometer o
atendimento a sua população necessitada.

~/

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. -
Airton Dipp, Deputado Federal

REQUERIMENTO
(Do Sr. Airton Dipp)

Requer o envio de Indicação ao
Excelentíssimo Senhor Ministro da Previ
dência e Assistência Social sugerindo a
imediata revisão do remanejo de recur-·
sos dos Serviços de Ação Continuada de
Assistência Social, efetuada pela Secre
taria de Estado de Assistência Social,
que prejudicou o Distrito Federal e doze
estados da Federação, entre os quais o
Estado do Rio Grande do Sul.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
Vossa Excelência seja encaminhada ao Excelentíssi-

mo Senhor Ministro da Previdência e Assistência So
cial a Indicação em anexo, sugerindo a imediata revi
são do remanejo de recursos destinados aos Servi
ços de Ação Continuada de Assistênci~Soc~al, efe~u

ada pela Secretaria de Estado de Assistência Social,
que prejudicou os Estados do Pará, Rio Grande do
Norte, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais,
São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do
Sul, Mato Grosso, Goiás, o Distrito Federal e o Estado
do Rio Grande do Sul, garantindo a restituição destes
valores a estes estados prejudicados.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. 
Airton Dipp, Deputado Federal.

INDICAÇÃO Nll 669, DE 1999
(Do Sr. Airton Dipp)

Sugere ao Excelentíssimo senhor
Ministro das Minas e Energia a imediata
Regulamentação da Lei nll 9.827 de 27 de
agosto de 1999.

Excelentíssimo Senhor Ministro das minas e
Energia,

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, venho à
presença de V. ExA sugerir a imediata edição da regu
lamentação da Lei nº 9.827 de 27 de agosto de 1999,
como forma de possibilitar aos executivos municípios
um melhor desenvolvimento de suas atividades.

Em 27 de agosto deste ano, o Presidente da Re
pública sancionou a Lei nº 9.827, que passa a oportu
nizar aos municípios de todo o País a extração de
substâncias minerais de emprego imediato na cons
trução civil, definidas em Portaria do Ministério das
Minas e Energia, para o uso exclusivo em obras públi
cas.

Consta, que passados quase três meses da pu
blicação da referida lei, o Ministério das Minas e Ener
gia, não encaminhou à publicação a regulamentação
desta, fato que tem deixado os chefes dos executivos
municipais apreensivos. Pois a maioria dos municípi
os brasileiros possuem em abundância matéria pri
ma, que pode ser explorada a baixo custo, permitindo
um incremento considerável no ritmo das obras que
vêm sendo implementadas pelos mesmos.

Se as municipalidades puderem realizar mais
obras de infra-estrutura, isto significará mais saúde e
melhores condições de vida para um número maior
de cidadãos brasileiros.

Em razão da importância da Lei nº 9.827 de 27
de agosto de 1999, que melhorará as condições de
vida de inúmeros brasileiros, solicito a V. Exll que pro-
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mova a imediata publicação da Portaria, que regula
mentará esta lei.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. 
Airton Dipp, Deputado Federal.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Airton Dipp)

Requer·o envio de Indicação ao
Excelentíssimo Senhor Ministro das Mi
nas e Energia sugerindo a imediata regu
lamentação da Lei nll 9.827 de 27 de
agosto de 1999.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1Q, do Regi

mento Interno da Câinara dos Deputados, requeiro a
Vossa Excelência seja encaminhada ao Excelentíssi
mo Senhor Ministro das Minas e Energia a Indicação
em anexo, sugerindo a regulamentação imediata da
Lei nll 9.827 de 27 de agosto de 1999.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. 
Airton Dipp, Deputado Federal.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nl! 1~476, DE 1999

(Do Sr. Eduardo Jorge)

Requer do Ministro da Previdência
informações a respeito dos aposentados

e pensionistas listados em reportagem
do jornal O Estado de São Paulo.

Requer nos termos do parágrafo 2Q do
artigo 50 da Constituição Federal, combina
do com o artigo 116 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados,. seja encami
nhado ao Senhor Ministro da Previdência e
Assistência Social o seguinte requerimento
de informação:

Qual a situação atual dos processos do Se
nhor Francisco Gregori e da Senhora Anísia Pereira
Nunes (tipo 1), citados na reportagem anexa?

Qual a situação dos processos da Senhora Lá
zara Diniz da Silva e do Senhor Osmar Custódio da
Silva (tipo 2), também citados na reportagem?

Quantos no Brasil estão enquadrados nos dois
tipos, 1 e 2, de Previdência?

Justificação

Os casos citados pela reportagem do jornal O
Estado de S.Paulo são distorções graves do sistema
e, como tal, precisam ser revistas e corrigidas. Portan
to, solicito estas informações para podermos analisar
a situação e cobrarmos as correções.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. 
Deputado Eduardo Jorge.
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Of. n2 /99

Brasília (DF), 17 de novembro de 1999

À Sua Excelência
Deputado Federal Michel Temer
Presidente da Câmara Federal
NESTA

Senhor Presidente,
A par de meus cumprimentos, dirijo-me a V.

Ex~ para solicitar as devidas providências para que
seja autorizada, nos termos regimentais, a retirada
de pauta do Requerimento nº 1.437, de minha auto
ria.

Certo de sua compreensão, antecipo agradeci
mentos e renovo votos de estima e admiração.

Atenciosamente, - Luiz Bittencourt, Deputado.

PROJETO DE LEI N2 2.068, DE 1999
(Do Sr. Deusdeth Pantoja)

Altera a Lei nll 4.728, de 1965, e re
voga dispositivo do Decreto-Lei nll 911,
de 1969, a fim r;le que o devedor fiduciá
rio não seja depositário do bem alienado.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O caput dp art. 66, da Lei nº 4.728, de 14

de julho de 1965, passa a vigorar com a seguinte re
dação:

"Art. 66. A alienação fiduciária em ga
rantia transfere ao credor o domínio resolú
vel e a posse indireta da coisa móvel aliena
da, independentemente da tradição efetiva
do bem, tornando-se o alienante ou devedor
o possuidor direto (NR).

Art. 22 Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias

após a sua publicação.

Art. 3º Revoga-se o art. 4º do Decreto-Lei nº

911, de 1º de outubro de i 969.

Justificação

Com a apresentação deste projeto de lei, busca

mos alterar os contornos do instituto da alienação fi
duciária em garantia, a fim de que o devedor não seja
mais o depositário do bem alienado. Assim, ele não

poderá mais figurar no pólo passivo de uma ação de

depósito, como depositário infiel, evitando-se, assim,

a conseqüente privação da sua liberdade.

Vale mencionar que a legislação pertinente foi
concebida sob a égide de um regime autoritário e

constitui verdadeiro atentado à segurança jurídica do
devedor, privando-lhe a'fé mesmo de garantias alça

das, modernamente, ao âmbito da Constituição Fede
ral.'

A par disso, as alterações pretendidas deixarão

o instituto da alienação fiduciária em garantia em con
sonância com a Convenção Americana sobre Direitos

Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), da qual
o Brasil é signatário (texto aprovado pelo Decreto Le

gislativo nº 27, de 1992). O art. 7º da Convenção trata
do Direito à Liberdade Pessoal, e o respectivo item 7

dispõe:

"Ninguém deve ser detido por dívida. Este prin

cípio não limita os mandados de autoridade judiciária
competente expedidos em virtude de inadimplemento

de obrigação alimentar".

A Convenção, portanto, prevê apenas uma pos

sibilidade de prisão civil por dívida, que é a do inadim
plente de obrigação alimentar, sem previsão da pri

são do depositário infiel.

A proposição ora apresentada, pois, expurga de

nossa legislação uma previsão de privação de liber
dade absurda e que denota puro ranço ditatorial, mo

tivo pelo qual contamos com o apoio de nossos Pares
para a sua aprovação.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. 

Deputado Deusdeth Pantoja.

PROJETO DE LEI Nº 2.069, DE 1999
(Do Sr. Raimundo Gomes de Matos)

Dispõe sobre reserva de vagas nas
instituições de ensino superior públicas
para alunos egressos de escolas públi
cas.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º As instituições de ensino superior públi
cas reservarão, em cada concurso de seleção para

ingresso nos cursos de graduação, 50% (cinqüenta

por cento) das vagas para alunos que tenham cursa
do, integralmente, os níveis fundamental e médio em
escola pública.

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua pu

blicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrá-
rio.
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Justificação

A Constituição de 1988, ao instituir um novo or
denamento jurídico, estabeleceu, em seu art. 205: liA
educação, direito de todos e dever do Estado e da fa
mília, será promovido e incentivado com a colabora
ção da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania
e sua qualificação para o trabalho".

O cumprimento deste dispositivo constitucional
exige uma democratização do acesso à escola. E isto
só se dá com o rompimento das rígidas normas que
regulam o ingresso dos alunos às instituições de ensi
no. Vejamos, porém, como se dá, na prática, o acesso
à escola de 3º grau. Simplificando, poderíamos identi
ficar dois grupos distintos:

a) alunos oriundos de famílias com
renda média e alta: freqüentam escolas
particulares, bem equipadas e com ensino
de melhor qualidade; têm acesso a instituições
de ensino superior públicas e gratuitas;

b) alunos oriundos de famílias com
renda baixa: freqüentam escolas públicas,
na maioria. das vezes, à noite para
compatibilizar com o horário de trabalho;
têm acesso a instituições de ensino superior
privadas e pagas.

Levantamento efetuado junto aos vestibulandos
da USP revela que, em 1998, 78% dos alunos que
ingressaram na universidade, naquele ano, eram
oriundos de escolas particulares e apenas 22% de
escolas públicas.

A democratização da educação, prevista no tex
to constitucional, apresenta-se, na prática, às aves
sas: o ensino superior público e gratuito está sendo
reservado praticamente para uma minoria com me
lhor nível de renda, enquanto o ensino superior priva
do e pago está sendo destinado às classes menos fa
vorecidas da sociedade.

Como superar esta contradição? No nosso
entender, é necessário reformular as normas que
regem o ingresso dos alunos às instituições de ensino
superior. A primeira delas é estabelecer reserva de
percentuais de vagas para alunos que
freqüentaram o ensino fundamental e médio em
escolas públicas. Para tanto, sugerimos, por meio
do presente Projeto de Lei, que, em cada concurso
de seleção para ingresso nos cursos de graduação,
as instituições de ensino superior públicas
reservam 50% das vagas para alunos que tenham

cursado, integralmente, os níveis fundamental e
médio, em escolas públicas.

Pesquisas efetuadas junto a vestibulandos reve
laram que alunos oriundos de escolas públicas per
dem no vestibular não por falta de habilidades ou mé
rito intelectual, mas por não terem tido acesso a ensi
nb de qualidade.

O argumento utilizado de que a universidade,
como centro de educação por excelência, deve ser
reservada para alunos bem preparados, ou seja, para
aqueles que freqüentaram escolas de 12 e 22 graus de
boa qualidade, nos parece falho, além de
discriminatório. Pesquisas revelam que alunos
oriundos de escolas públicas e com desvantagens
socioeconômicas confirmadas têm desempenho
acadêmico estatisticamente ~emelhante aos outros
alunos. Reservar, nos vestibulares, vagas exclusivas
para alunos oriundos de escolas públicas não
comprometerá, de forma alguma, o desempenho
acadêmico do alunado da universidade. Democratizando
o acesso a todos, estaremos contribuindo para a
existência de um alunado com maior diversidade
socioeconômica e cultural. Isto permitirá uma maior
inserção da universidade na sociedade.

O Poder Judiciário está, também, atento a esta
demanda da sociedade: a democratização do acesso
ao ensino superior. O Juiz da 12ª Vara da Justiça Fe
deral, em Belo Horizonte - MG, concedeu liminar em
ação impetrada pelo Procurador da República, na
quele estado, estabelecendo a obrigatoriedade de re·
serva de 50% das vagas na UFMG para alunos oriun
dos de escolas públicas.

Dada a relevância social da proposta, espera
mos contar com o apoio dos Parlamentares para sua
tramitação e aprovação.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. 
Deputado Raimundo Gomes de Matos.

PROJETO DE LEI N2 2.070, DE 1999
(Do Sr. João Magno)

Dispõe sobre normas e parâmetros
a serem seguidos pelas empresas objeto
do Programa Nacional de Desestatizaçio
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a Lei nll 9.491, de 9 de

setembro de 1997, incluindo dispositivos que impõem
normas a serem seguidas pelas empresas que forem
objeto do Programa Nacional de Desestatização- PND.



"Art.2º .

§ 5º Os trabalhadores das empresas objeto de
desestatização terão estabilidade no emprego, nos
termos da legislação trabalhista, por dezoito meses,
sendo seis meses antes e doze meses após a ho
mologação do processo de desestatização.

§ 6º As empresas desestatizadas nos termos
desta lei assumirão, na forma de regulamento, com
promissos de desempenho, válidos por dez anos,
contados da desestatização, que incluirão, no míni
mo, metas para investimentos, de crescimento, de
produtividade e de expansão capazes de manter a
competitividade da empresa e o interesse público,
além de registro das fontes de recursos para os inves
timentos e previsão de mão-de-obra empregada.

§ 7º As metas referidas no parágrafo anterior
constarão do edital de desestatização, o qual também
preverá a obrigação de as empresas vencedoras assi
narem o termo de compromisso de desempenho, sen
do que a desobediência injustificada de seus termos im
plicará na anulação, de pleno direito, a bem do interesse
público, de todo o procedimento de desestatização.

§ 8º Será dada prioridade, no caso de financia
mentos de instituições financeiras públicas a empre
sas desestatizadas, aos projetos de maior alcance
social, sendo de todo vedado a realização de emprés
timos para projetos que, pelo prazo de até dez anos,
contados da data da desestatização, impliquem ou
possibilitem a redução do número de empregados da
empresa em questão.

§ 9º Aplica-se, no que couber, à anulação referi
da no § 7º deste artigo, o disposto no parágrafo único
do art. 59 e § 2º do art. 79 da Lei nº 8.666, de 21 de ju
nho de 1993."

Art. 3º Esta lei entra em vigor trinta dias após a
sua publicação, aplicando-se, inclusive, aos procedi
mentos de desestatização em curso nesta data.

Justificação

O equivocado programa de desestatização pre
sentemente em curso no País tem trazido em seu
bojo alguns subprodutos particularmente perversos e
condenáveis, os quais procuramos eliminar com o
presente projeto de lei.

Em primeiro lugar, em uma época onde o de
semprego é a maior preocupação nacional e interna
cional, não se tem previsto, na execução de um pro-
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Art. 2º O art. 2º da Lei nº 9.491, de 9 de setem- . grama governamental - o qual, portanto, deveria es-
bro de 1997, passa a vigorar acrescido dos seguintes tar submetido às razões de interesse público e do
parágrafos: Estado _, qualquer meta ou restrição no que se relaci

ona aos trabalhadores das empresas desestatizadas.
Ora, posta tal situação, o resultado tem sido que os
compradores - e muitas vezes, pasme-se, o próprio
Governo, como preliminar às privatizações, e por exi
gência dos potenciais compradores -, ávidos pela ga
rantia do máximo de lucro no curto prazo, optam, sem
maiores estudos ou considerações, por soluções ad
ministrativas poupadoras de mão-de-obra, resultando
em selvagens e violentos programas de demissões.

Contra tal estado de coisas, propomos garantia de
estabilidade para os trabalhadores das empresas
desestatizadas por um período de dezoito meses,
sendo doze após a privatização, o que consideramos
uma janela mínima para que os trabalhadores se
preparem e adaptem à nova situação tanto quanto para
que se imponha aos compradores, nas decisões
relativas à política de pessoal, cálculos econômicos,
verdadeiramente estratégicos, livres das pressões de
curto prazo, com raiz meramente financeira.

Por outro lado, não é razoável que bancos públi
cos - notadamente o BNDES -, no mais das vezes
dentro do papel de gestores de fundos pertencentes
aos trabalhadores brasileiros, como é o caso do Fun
do de Amparo ao Trabalhador (FAT), financiem proje
tos poupadores de mão-de-obra, vale dizer, contrári
os aos interesses imediatos dos próprios trabalhado
res. Uma vez que se realiza a privatização precisa
mente sob argumento de que o Estado não dispõe de
recursos para investir, não é aceitável, e constitui qua
se um escárnio para com a cidadania, que tais recur
sos apareçam, "como que por mágica", uma vez pri
vatizada a empresa.

Que se exija, então, com clareza, dos compra
dores de estatais, a especificação prévia das fontes
que custearão seus programas de investimento - fa
cultando o controle social sobre os fundos públicos 
e se vede o acesso ao financiamento público, ao me
nos para projetos que impliquem redução no empre
go. É uma das bases explícitas de sustentação do
PND o argumento de que os investidores privados
possuem, ou têm como alavancar, os recursos para
investimento que faltariam ao Estado. Que compro
vem, pois, previamente, tal fato, e não usem os re
cursos dos trabalhadores brasileiros para lhes tirar o
emprego.

Por outra feita, atacamos também a questão do
desempenho a ser esperado das empresas
pós-desestatização. É sabido - e repetido, inclusive,
pelo Governo -que o papel social a ser desempenha-
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do pelas empresas perpassa seu caráter público, po
dendo até ser incrementado por sua passagem à ini
ciativa privada.

Pois bem, que se preveja então, de forma clara,
desde o edital, compromissos de desempenho a se
rem assumidos e atingidos pela empresa privatizada,
sob pena de nulidade de todo o processo de desesta
tização. O-que não é mais possível ou admissível pela
população brasileira é que se assista, no imediato
pós-privatização, a quedas vertiginosas e evidentes
no desempenho empresarial das ex-estatais, e que o
Governo, que as imprevidentemente vendeu sem
impor parâmetros de desempenho - como, ao cçm
trário, ocorreu na maior parte dos países que de
senvolveram programas semelhantes -, aja como
se nenhuma responsabilidade tivesse para com a
diminuição do valor social daquelas empresas, a
qual põe em cheque os próprios fundamentos e jus
tificativas do PND.

Pela urgência e relevância do tema, temos a
convicção de contar com o pronto apoio de nossos
Pares, na Câmara e no Senado, para urgente aprova
ção do projeto ora apresentado.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. 
Deputado João Magno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 1.477, DE 1999

(Do Sr. Pedro Eugênio)

Reitera o Requerimento de Informa
ções nSl 1.196, de 1999, ao Excelentíssi
mo Senhor Ministro da Justiça, sobre a
situação de inadimplência da Fundação
Nacional do índio - FUNAI com o Plano
de Saúde de seus funcionários.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 50, parágrafo 2º da Consti

tuição Federal, combinado com os arts. 115 e 116
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
solicito seja encaminhado ao Senhor Ministro da
Justiça José Carlos Dias, o seguinte pedido de in
formações:

"Considerando que a resposta ao Requerimento
de Informação nº 1.196/99, encaminhada em
30-9-99, a esta Casa, mediante o Aviso n2 1-0111MJ
do Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça, foi eva
siva, resumindo-se ao simples encaminhamento da
cópia do Ofício n2 318/PRES/99 de 13-8-99, do Presi
dente da Funai ao Diretor Executivo do Geap, infor
mando que a Funai continuava aguardando a descen
tralização de recursos orçamentários do Ministério da

Justiça para proceder a regularização dos seu débi
tos junto à Geap, solicito dp E"celentíssimo Senhor
Ministro da Justiça, as seg4lntes informações:

1) Quais são..~& providências já toma
das pelo Ministério da Justiça para operaci
onalizar a Descentralização de Recursos
Orçamentários a qué 'se refere o Presidente
da Funai no Ofício nº 318/PRE/99, anexado
ao Aviso nº 1.011/MJ de 30-9-99?

2) Qual o cronograma previsto para a
regularização dos débitos da Funai junto à
Geap, referente à contribuição patronal do
Plano de Saúde dos seus servidores dos
exercícios de 1998 e 1999?"

Diante do exposto, solicito sejam tomadas as
providências cabíveis quanto ao envio do presente
requerimento.

Saia das Sessões, 17 de novembro de 1999. 
Deputado Pedro Eugênio.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NIl1.478, DE 1999

(Do Sr. Pedro Eugênio)

Solicita informações ao Excelen
tíssimo Senhor Ministro da Integração
Nacional, sobre as irregularidades
apontadas pelo Tribunal de Contas da
União na execução das obras da Aduto
ra do Oeste.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 50, parágrafo 2º da Consti

tuição Federal, combinado com os arts. 115 e 116
do Regimento Interno da Câmara dos Deputado,
solicito seja encaminhado ao Senhor Ministro da
Justiça José Carlos Dias, o seguinte pedido de in
formações:

"Diante da notícia 'Obras irregulares detêm
R$362 mil do Orçamento', publicada na Folha de
S.Paulo de 15 de novembro de 1999, cujo conteúdo
destaca como exemplo de obra com indícios de irre
gularidades 'graves' apontado pelo Tribunal de Con
tas da União, a construção da Adutora do Oeste, em
Pernambuco.

Considerando que os recursos do Orçamento
Geral da União, destinados a projetos hídricos e de
combate a seca no Nordeste são insuficientes para
re!ml'l!'eiM~emasde-sobrevivência e desenvolvi
mento do semi-árido nordestino, e, que além de par-
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cos, ainda assim, quando são aplicados, est~osendo
objeto de práticas pouco recomendáveis, solicito do
Excelentíssimo Senhor Ministro da Integração Nacio
nal, a seguinte informação:

Quais as medidas administrativas
tomadas pelo Ministério da Integração
Nacional no sentido de apurar a
responsabilidade pelas irregularidades
apontadas pelo Tribunal de Contas da União
com relação às obras da Adutora do Oeste?

Diante do exposto, solicito sejam tomadas as
providências cabíveis quanto ao envio do presente re
querimento.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. 
Deputado Pedro Eugênio.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N2 57, DE 1999

(Do Sr.lnaldo Leitão)

Altera a redação do art. 39 e acres
centa o Título XI ao do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 12 O caput do art. 39 do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados passa a vig,orar coma
seguinte redação:

"Art. 39. As Comissões terão um Presi
dente e três Vice-Presidentes, eleitos por
seus pares, com mandato até 15 de feverei
ro do segundo anp subseqüente à posse,
vedada a reeleição."

Art. 2º Acrescente-se ao art. 39 do Regimento
Interno os seguintes §§ 62 e 72•

"Art. 39 ..

§ 62 Aplica-se à eleição de Presidente
e Vice-Presidentes de Comissão o disposto
no § 1º do art. 5º deste Regimento.

§ 72 Enquanto não forem eleitos os no
vos Presidentes e Vice-Presidentes de Co
missão, permanecerão nos cargos os últi
mos eleitos, mesmo que em período posteri
or à data constante do caput deste artigo.

Art. 3º Acrescente-se ao Regimento Intemo da
Câmara dos Deputados o Título XI denominado '
"Das Disposições Transitórias", contendo o seguinte
art. 283:

"Art. 283. Aos Presidente e Vi
ce-Presidentes da Comissão eleitos em

1999 será assegurada uma reeleição para
mandato até 15 de fevereiro do ano subse
qüente ao de sua recondução."

Art. 42 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 52 Fica revogado o caput do art. 39 do Regi
mento Interno.

Justificação

O presente projeto de resolução visa a estabele
cer a coincidência entre os mandatos dos membros
da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados e dos
Presidentes e Vice-Presidentes de Comissão. Como
é sabido, os membros da Casa Diretora possuem
mandato de dois anos, enquanto os Presidentes e Vi
ce-Presidentes de Comissões Permanentes possu
em um mandato menor, que muitas vezes não chega
sequer a um ano, dependendo da data em que tenha
ocorrido sua eleição.

A exigüidade do prazo de duração dos manda
tos dos Presidentes de Comissão tem levado muitas
vezes à impossibilidade de realização de um trabalho
mais eficiente. Desde que assume, o Presidente de
Comissão leva algum tempo até se familiarizar por
completo com as atividades do órgão. À medida que
vai tomando as rédeas da situação, conhecendo me
lhor seus pares, as normas regimentais que regulam
os trabalhos das Comissões e mesmo as proposições
em trâmite, o Presidente vai empreendendo a sua
marca, o seu estilo de administrar, o que invariavel
mente leva a uma melhor produtividade dos trabalhos
nas Comissões Permanentes.

Ora, o tempo que se perde entre o fim de uma
gestão e o início da outra é preciosíssimo e irrepará
vel. É por isso que propomos um mandato para os
Presidentes e Vice-Presidentes de Comissão. Com
isso diminuiríamos as constantes trocas no comando
das Comissões, evitando constantes interrupções
nos trabalhos das Comissões e permitiríamos a pos- '
sibilidade de uma gestão mais profícua dos Presiden
tes de Comissão.

Há também o problema da descontinuidade da
administração. Atualmente, os mandatos dos Presi
dentes de Comissão encerram-se em 15 de fevereiro
do ano subseqüente a sua eleição, contudo, não se
estabelece data para a eleição do próximo Presiden
te. O que tem ocorrido na prática é existência de uma
lacuna, um período em que a Comissão fica acéfala e
não pode funcionar. Temos exemplos em que a elei
ção dos Presidentes de Comissão só ocorreu em
maio, tendo o mandato do Presidente anterior se en
cerrado em fevereiro. O resultado disso foi que todas
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as Comissões permaneceram paradas por mais de
. três meses. Para evitar este problema é que estamos
propondo a permanênci~ no exercício do cargo de
Presidente do último eleito até que se realize nova
eleição.

Ao contrário do que ocorre com a Mesa Diretora
da Casa, seria impossível estabelecer uma data fixa
para a eleição do Presidente das Comissões, uma
vez que uma série de providências prévias são ne
cessárias, como por exemplo a definição do número
de membros das Comissões, o cálculo para se che
gar ao número de vagas de cada partido e a indicação
pelos líderes daqueles deputados que irão compor as
Comissões. Como se observa, não há como se prever
a data em que as Comissões estariam aptas a eleger
seus Presidentes, por isso optamos pela solução ex
plicitada no parágrafo anterior.

Outra questão de que trata o projeto é a possibi
lidade de os atuais Presidentes e Vice-Presidentes,
com mandatos de um ano, permanecerem por mais
um ano, desde que reeleitos, para que a partir de
2001 possam coincidir os mandatos da Mesa Diretora
da Câmara e da Mesa Diretora das Comissões, já que
a nosso ver não existe razão alguma para que perma
neça esta discrepância.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. 
Deputado Inaldo Leitão.

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N2 159, DE 1999

(Do Sr. Adão Pretto e Outros)

Dá nova redação ao caput do art.
243 do Ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias.

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

Artigo único.

"Art. 243. As glebas de qualquer região do País
onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psi
cotrópicas ou transgênicas serão imediatamente ex
propriadas e especificamente destinadas ao assenta
mento de colonos, para o cultivo de produtos alimentí
cios e medicamentosos, sem qualquer indenização
ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções pre
vistas em lei. (N.R.)"

Justificação

A sociedade brasileira vem assistindo com per
plexidade a forte pressão das empresas de biotecno
logia para a liberação do plantio comercial de organis-

mos geneticamentemOtlificados - OGM. Da mesma
forma, vem acompanhando a atuação da Comissão
Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, na
avaliação de solicitações de plantio experimental, de
monstrativo e comercial de alimentos transgênicos.

A polêmica em torno dos impactos ambientais e
na saúde humana e animal do plantio e do consumo
de alimentos transgênicos está longe de se concluir.
Plantas transgênicas, resistentes e herbicidas e inse
ticidas, ou com outras características em face de de
senvolvimento, começaram a ser cultivadas em ou
tros países apenas em meados desta década. É, por
tanto, cedo ainda para se chegar a um consenso so
bre sua inocuidade ou sobre sua prejudicialidade ao
ambiente e aos seres vivos.

Por força de decisão judicial, encontram-se
suspensos todos os atos da Comissão Técnica
Nacional de Biossegurança CTNBio e dos
Ministérios da Agricultura, Meio Ambiente, e Ciência
e Tecnologia relacionados à liberação para o plantio
em escala comercial de soja transgênica resistente
ao herbicida glifosato. A Justiça Federal, em defesa
das normas ambientais, especialmente das
disposições constitucionais sobre meio ambiente,
entendeu descabida a dispensa de estudo prévio de
impacto ambiental, entre outros requisitos de
biossegurança, quando da autorização para o plantio
comercial de soja transgênica no Brasil.

É certo, todavia, que a Gomissão Técnica Naci
onal de Biossegurança - CTNBio já autorizou o plan

tio experimental e demonstrativo em mais de 640 áre

as, relativos não somente a soja transgênica, mas a
milho, cana-de-açúcar, feijão, dentre outros. É certo,
também, que até o momento não se tem notícia do li
cenciamento ambiental ou da elaboração de estudos

prévios de impacto ambiental, para somente citar es
tes requisitos legais desatendidos, em qualquer das
áreas onde foi autorizado o cultivo experimental ou

demonstrativo de OGM.

Consideramos ser de crucial importância que o
Congresso Nacional, diante dos fatos e dos relevan
tes argumentos expendidos por cientistas, juristas e

representantes da sociedade civil organizada, assu

ma uma posição de zelo pelo ambiente e pela saúde,
e portanto de respeito ao princípio da precaução.

Nestes termos, apresentamos à douta 8:valia
ção dos ilustres Pares a presente emenda à Constitui

ção Federal de 1988, para fazer constar no caput do
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art. 243 do Ato das Disposições Constitucionais Pro

visórias regra que torna passíveis de imediata expro

piação para fins de reforma agrária as glebas de qual

quer região do País onde forem localizadas culturas

ilegais de plantas transgênicas - ampliando-se a de

terminação no mesmo sentido para glebas com culti

vo ilegal de plantas psicotrópicas.
Confiamos o amplo apoio dos membros do Con

gresso Nacional a esta proposta, e temos plena cons
ciência de que, com este gesto, apenas nos somamos
a uma significativa parcela de legisladores que en
frentam, sobretudo com cautela, os desafios que o
nascente século da biotecnologia - e suas quimeras
- impõem a cada um e a todos os cidadãos brasilei
ros.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. 
Deputado Adão Preito.

INDICAÇÃO NR 670, DE 1999
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere a fiscalização quanto a se
gurança nas áreas onde estão localiza
dos porto~ na cidade de Manaus.

Excelentíssimo Senhor Ministro dos Transpor-
tes,

A Deputada Vanessa Grazziotin, representando
os interesses da população do Amazonas, dirige-se a
V. Ex§ para expor e reivindicar o seguinte:

1) Inúmeros portos funcionam atual
mente às margens do rio Negro, na cidade
de Manaus, operando com carga e descar
ga de contêineres, material de construção e
mercadorias diversas;

2) Essa atividade provoca impactos no
meio ambiente e oferece riscos à população
pelo fato dos portos serem construídos sem ,
qualquer orientação técnica ou de seguran
ça;

3) No dia 16 de novembro de 1999,
nas proximidades da feira da Panair, zona
centro sul de Manaus um deslizamento de
terra soterrou veículos pesados, 29 em
barcações, entre balsas, rebocadores e
barcos de recreio. A Defesa Civil estima
em 25 pessoas desaparecidas e 21 estão
feridas;

4) Considerando que os portos estão
diretamente subordinados às determinações
da Diretoria de Portos deste Ministério e lo
calizados em área de concentração popula
cional, aglutinando grande número de traba-

Ihadores, veículos terrestres e embarca
ções, dirigimo-nos a V. Exª para sugerir
imediata fiscalização quanto a segurança na
estrutura e nas proximidades das cons~ru

ções.
Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. 

Deputada Vanessa Grazziotin.

REQUERIMENTO DE INDICAÇÃO
N!! ,DE 1999

(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Requer o envio de Indicação ao Se
nhor Ministro dos Transportes sugerindo
fiscalização quanto a segurança dos por
tos na cidade de Manaus.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 113, inciso I e § 1Qdo Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exª seja encaminhado ao Poder Executivo a Indica
ção em anexo, sugerindo a fiscalização quanto ao ris
co de deslizamento nos portos que funcionam na ci
dade de Manaus.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. 
Deputada Vanessa Grazziotin.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NQ 1.479, DE NOVEMBRO DE 1999

(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Solicita que o Senhor' Ministro dos
Transportes informe sobre autorização
para funcionamento de portos às mar
gens do rio Negro, na cidade de Manaus.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2Q, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V, § 2Q, e 115, inciso
I do Regimento Interno, solicito a V. Exª seja enviado
ao senhor Ministro dos Transportes, Eliseu Padilha, o
seguinte pedido de informação:

Inúmeros portos funcionam atualmente às mar
gens do rio Negro, na cidade de Manaus, operando
com carga e descarga de contêineres, material de
construção e mercadorias diversas.

Essa atividade provoca impactos no meio ambi
ente e oferece riscos à população pelo fato dos portos
serem construídos sem qualquer orientação técnica
ou de segurança.

O exemplo mais recente do perigo oferecido à
população é o fato ocorrido no dia 16 de novembro de
1999, nas proximidades da feira da Panair, zona cen
tro sul de Manaus, quando um deslizamento de terra
soterrou veículos pesados, 29 embarcações, entre
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balsas, rebocadores e barcos de recreio. A Defesa Ci
vil estima em 25 pessoas desaparecidas e 21 pesso
as estão feridas.

Diante do exposto solicitamos que nos seja in
formado o seguinte:

1) Se os portos localizados na área
atingida pelo deslizamento tinham autoriza
ção para operar;

2) Quantos e quais portos têmautori
zação para funcionar às margens do rio Ne
gro, na cidade de Manaus;

3) Quais os requisitos exigidos para a
regularização de funcionamento desses por
tos;

4) Se há fiscalização por parte deste
Ministério quanto ao funcionamento de por
tos ilegais na cidade de Manaus.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999.
- Deputada Vanessa Grazziotin.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 58, DE 1999
(Do Sr. Aldo Rebelo)

Altera a redação dos incisos 11 e 11I
do art. 251 do Regimento Interno.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1Q Os incisos 11 e 111 do art. 251 do Regi

mento Interno passam a vigorar com a seguinte re
dação:

"11 - vencida ou não ocorrente a fase
prevista no inciso I, sobrestando-se a
apreciação das demais proposições e
facultada a palavra ao Deputado ou ao seu
representante, a Comissão proferirá
parecer, no prazo improrrogável de dez
sessões, concluindo pelo deferimento ou
indeferimento do pedido de licença ou pela
autorização ou não da formação de culpa,
no caso de flagrante, propondo o
competente projeto de resolução; (NR)

11I - transcorrido o prazo definido no
inciso anterior, a matéria será levada à
apreciação do Plenário, com ou sem
parecer, na segunda sessão ordinária
subseqüente, sobrestada a apreciação
das demais proposições até a decisão fi
nal. (NR)"

Art. 2Q Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

Justificação

A imunidade necessária dos membros do Con
gresso é instrumento imprescindível para o exercício
pleno do Poder Legislativo. O princípio da inviolabili
dade dos mandatos representa, pois, a própria es
sência do Parlamento, constituindo-se regra básica
das sociedades modernas.

Esse instituto esteve presente em todas as
Constituições brasileiras, exceto nas Constituições
de 1937 e de 1969.

.0 reconhecimento histórico da imunidade parla
mentarem nosso País evidencia a preocupação com
a independ~ncia e autonomia do Congresso. Aos par
lamentares,protegidos por esse instituto, fica possibi
litado 9 livre exercício de seus mandatos, imunes a
pressões pOlíticas, chantagens ou artifícios que impe
çam ou constranjam o pleno cumprimento de suas
obrigações.

Os dispositivos da atual Constituição relativos
ao tema têm sido alvo de variadas críticas, voltadas
principalmente contra a suposta permissividade do
texto. A sua excessiva amplitude estaria levando efeti
vamente à impunidade: o mandato serviria em muitos
casos para encobrir e proteger criminosos investidos
em mandatos para fugir da punição legal.

Por outro lado, ao longo do período
pós-Constituição, permaneceram sem a devida apre
ciação variados processos que visavam a obtenção
da referida licença, circunstância que motivou inúme
ras manifestações favoráveis à alteração do texto
constitucional, para, não apenas restringir esse insti
tuto como também fixar regras impositivas para a
pronta votação dos processos pertinentes.

A postura de não dar prosseguimento à aprecia
ção dos processos de licença submetidos à delibera
ção da Câmara foi recentemente quebrada pelo ilus
tre presidente Michel Temer, o que não elimina a ne
cessidade de se estabelecer um equacionamento re
gimental mais adequado do problema';".-jâ que o alvo
principal das críticas não é propriamente a Constitui
ção, mas o próprio Congresso.

Nesse sentido, julgamos importante inserir no
bojo do Regimento Interno desta Casa regras que
acelerem a apreciação dos pedidos de licença para
instaurar processo contra deputados, para que preva
leçam, em qualquer circunstância, os interesses mai
ores da justiça e da moralidade.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. 
Deputado Aldo Rebelo, Líder do PCdoB.
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PROJETO DE·LEI N2 2.071, DE 1999 satisfazer a obrigação de um devedor, se este não a
(Do Sr. Mareio Bittar) cumprir, assegurando ao credor o seu efetivo cumpri

mento. Os artigos de 1.481 a 1.504 estabelecem to-
Acrescenta dispositivos ao Art. dos os aspectos referentes aos requisitos, às partes,

1.503 da Lei n!! 3.071, de janeiro de 1916 abrangência, valor, validade, nulidade, recusa do fia-
- Código Civil e ao Art. 262 da Lei n

2
dor, efeitos e extinção da fiança. É um instituto pro-

556, de 25 de junho de 1850 - Código fundamente disciplinado em lei.

Comercial. Um aspecto, entretanto, por nos parecer em de-
O Congresso Nacional decreta: sacordo com os costumes, que no fundo são a origem
Art. 12 Acrescente-se ao Art. 1.503, da Lei nº da lei, motiva a presente proposição.

3.071 , de 1ºde janeiro de 1916, os seguintes inciso e Mesmo considerando o disposto no art. 1.496,
parágrafo único. segundo o qual, o fiador terá direito de reembolsar-se,

"Art. 1.503. podendo recobrar do devedor tudo quanto despendeu
I - . com capital, juros, cláusula penal, despesas proces-

suais, perdas e danos etc., é importante ter em conta
11 - ••• que no mais das vezes, deixa o fiador de agir preventi-
111 - vamente, estimulado ou pressionado o devedor a
IV - Se, vencida e não paga a dívida, o credor honrar seu débito, porque somente é informado da

não notificar este fato ao fiador, no prazo de sete dias. inadimplência meses depois da data de vencimento
Parágrafo único. A notificação de que trata o in- do débito, quando este já soma várias prestações em

eiso IV deste artigo será feita pelo correio, no endere- atraso.
ço constante no contrato de fiança, se não tiver o fia- Desde que o fiador é solidário com o devedor
dor comunicado, por escrito, novo domicílio." principal, é justo é necessário que acompanhe pari

Art. 2
2

Acrescente-se ao art. 262 da Lei nº 556, passu a relação entre as partes principais, obtendo a
de 25 de junho de 1850, os seguintes parágrafos: partir daí, condições de monitoramento de suas pró-

Art. 262. prias obrigações.

§ 1º Desonera-se, ainda, o fiador, quando, ven- No art. 1.503 do Código Civil, assim como no art.
cida e não paga a dívida, o credor deixar de notificar 262 do Código Comercial, estão claras as causas de
este fato ao mesmo, no prazo de sete dias. desobrigação do fiador, entre as quais nada consta

§ 2º A notificação de que trata o parágrafo pri- relativamente à tempestividade da informação do
meiro deste artigo s.erá feita pelo correio, no endereço atraso.
constante no contrato" de fiança, se não tiver o fiador Ora, se ao fiador incumbe a obrigação plena
comunicado, por escrilo, novo domicílio. pelo devedor, que razão subsiste para que não deva

Justificação estar informado do curso da relação contratual entre
credor e devedor? Porque deverá ser surpreendido

É consenso que os Códigos Comercial e Civil há por atrasos de vários dias ou meses?
muito necessitam de transformações. O primeiro data Nestes termos é que propomos a desobrigação
da metade do século passado, mais precisamente de do fiador que deixe de ser informado pelo credor, do
25 de junho de 1850, o segundo é de janeiro de 1916. atraso, no prazo de 7 (sete) dias, tempo suficiente
Não é preciso muito esforço para perceber que às para uma comunicação simples pelo correio, peja
mudanças pelas quais passou a sociedade durante qual cumprirá o credor a obrigação estabelecida.
esse tempo tornaram inadequados muitos dos institu- Esperamos assim, atender à necessidade de aperfei-
tos vigentes. çoamento do instituto da fiança e das relações contra-

A reforma do Código Civil, já em andamento, ha- tuais.

verá de tratar a questão de modo a atualizá-lo Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. _
vis-a-vis a realidade brasileira, o que não significa que Deputado Mareio Bittar (PPS _ AC).
devamos restringir ou limitar a capacidade legislativa
no sentido de propor modificações que julgamos PROJETO DE LEI NSl2.072, DE 1999
oportunas e necessárias. (Do Sr. João Magno)

Tratamos aqui de um instituto universal, a fiança.
Título do Capítulo XVI do Código Civil, é definida
como a promessa feita por uma ou mais pessoas de
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Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. 
Deputado Nelson Proença (PMDB - RS).

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N2 160, DE 1999
(Do Sr. Zenaldo Coutinho e outros)

Dispõe sobre a inamovibilidade de
delegados de Polícia Civil e da Polícia
Federal.

Justificação

O projeto de lei em referência, que está dispen
sado do exame pelo Plenário por força do disposto no
art. 24, 11, do Regimento Interno da Casa, foi distribuí
do às comissões de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias (CDCMAM), de Seguridade So
cial e Família (CSSF) e de Constituição e Justiça e de
Redação (CCJR).

Ocorre que a matéria nele contida consta como
.atribuição específica da CCTCI, como dispõe o art.
32,11, d, do Regimento acima mencionado, tanto que
matéria correlata, no caso do PL nº 4.846/94, que es
tabelece medidas destinadas a restringir o consumo
de bebidas alcoólicas e os 46 outros a ele anexados,
que também intentam modificar a Lei n29.294, de 15
de julho de 1996, foram distribuídos à comissão cuja
audiência ora requeremos.

A rigor, tais proposições deveriam até mesmo
estar tramitando em conjunto e terem a mesma distri
buição (a única comissão comum às duas proposi
ções é aCCJR), o que, inexplicavelmente, não acon
teceu.

Estes, em resumo, os fundamentos que justifi
cam plenamente o presente requerimento de audiên
cia.

Justificação

É necessário disciplinar, em relação à preserva
ção do meio ambiente, as iniciativas de natureza or
çamentária da União.

Deve-se evitar que projetos ou atividades que
possam ter caráter poluidor ou destruidor, do ponto
de vista da ecologia, sejam aprovados na lei orça
mentária, inclusive no orçamento de investimentos, e
só posteriormente, na fase de execução, se venha a
tomar conhecimento dos seus efeitos deletérios.

Esta proposição objetiva exigir o prévio registro
ou licença do órgão ambiental competente, a ser de
terminado na regulamentação da lei, para que deter
minado projeto ou atividade seja incluído em proposta
de lei de natureza orçamentária.

A forma adequada de fazê-lo seria incluir um ar
tigo 5º, (que atualmente não existe, porque foi veta
do), nas disposições gerais da Lei nº 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções pe
nais e administrativas derivadas de condutas e ativi
dades lesivas ao meio ambiente.

Pela relevância do tema, espero contar com o
apoio dos nobres Congressistas para a aprovação
desta proposição.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. 
Deputado João Magno.

REQUERIMENTO NlI, DE 1999
(Do Sr. Nelson Proença)

Requer a audiência da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (CCTCI) para o Projeto de Lei
nll 3.380/97, "Que altera o § 22 do art. 32

Parágrafo umco. A falta de
atendimento ao disposto neste artigo torna
anulável o crédito orçamentário correspondente."

Art. 22Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

clusão no Orçamento da União de proje- da Lei n2 9.294196, que dispõe sobre as
to ou atividade que potencialmente afete restrições ao uso e à propaganda de pro-
ou danifique o meio ambiente. dutos fumígeros, bebidas alcoólicas, me-

O Congresso Nacional decreta: dicamentos, terapia e defensivos agríco-
Art. 12Inclua-se na Lei nº 9.605, de 12 de fevere- las, nos termos do art. 220 da Constitui-

iro de 1998, o seguinte art. 52: ção Federal e aos a ele anexados.

"Art. 52 A inclusão em proposta de lei S~. Presidente,
orçamentária de projeto ou atividade que Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 117, inci-
potencialmente afete ou danifique o meio so VIII, do Regimento Interno, a audiência da Comis-
ambiente exigirá prévio registro ou licença são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
da autoridade ambiental correspondente. tica (CCTCI) para o Projeto de Lei nº 3.380/97, que al

tera o § 22do art. 3º da Lei nº 9.294/96, que dispõe so
bre as restrições ao uso e à propaganda de produtos
fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, tera
pia e defensivos agrícolas, nos termos do art. 220 da
Constituição Federal e aos a ele anexados.
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Acrescenta o § 10 ao art. 144 da Constituição
Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60, § 3Q

, da Constitu
ição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Artigo- único. O art. 144 da Constitui
ção Federal passa a vigorar acrescido do
seguinte § 10:

"Art. 144 ..

§ 10. Os delegados de Polícia gozam
da garantia da inamovibilidade, salvo por
motivo de interesse público, mediante deci
são do Conselho Superior de Polícia."

Justificação

A presente Proposta da Emenda Constitucional
destina-se a preencher um velho e histórico anseio
das Polícias Civis e da Polícia Federal. O instituto da
inamovibilidade, já garantido a juízes e promotores
públicos, é de suma importância para o bom desem
penho da função que exerce a autoridade policial. A
garantia da inamovibilidade às autoridades policiais
torna-se necessária para que ela possa exercer a ár
dua função policial com independência, imparcialida
de e dignidade, sem temer represálias por parte da
queles que tenham influência junto às autorid?des
competentes.

No atual Sistema Jurídico, o Delegado de Polí
cia, Presidente de inquéritos policiais, tem a desagra
dável surpresa de ser compulsoriamente afastado
das investigações que conduzia de forma honesta e
coerente, muitas vezes sem qualquer justificativa pla
usível, sendo removido para circunscrições distantes
por mero capricho da autoridade competente para
proceder a remoção. Não há o mínimo de respeito ao
profissional da segurança pública, quando contraria
interesses outros daqueles que estão exercendo o
Poder.

O Delegado de Polícia, por exigência legal tem
formação jurídica, sendo o profissional da segurança
pública que primeiro toma conhecimento da ocorrên
cia do fato delituoso, desencadeando a "percecutio
crlmlnis". Logo, ele exerce o papel de anteparo da
sociedade, providenciando imediatamente após o
fato, a prisão do acusado ou a instauração do procedi
mento apuratório respectivo. Não é difícil imaginar
que este profissional sofra toda espécie de pressão
durante as investigações, e até mesmo após concluir
o inquérito policial. A garantia da inamovibilidade ao
Delegado de Polícia só traria benefícios para o bom

desempenho do cargo, dando-lhe mais segurança e
agilidade na feitura da peça apuratória.

Por outro lado, a inamovibilidade não prevalece
no caso de interesse público devidamente justificado,
ocasião em que haverá decisão do Conselho Superi
or da Polícia sobre o assunto.

Estas são as razões da apresentação da pre
sente Proposta de Emenda Constitucional.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. 
Deputado Zenaldo Coutinho.

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO Nll 161, DE 1999
(Do Sr. Marcos de Jesus e Outros)

Dispõe sobre a acumulação remu
nerada de cargos públicos para enferme
iros, auxiliares de enfermagem e técni
cos de enfermagem.

As mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60, § 3Q

, da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte emenda ao
texto constitucional:

Art. 1Q O inciso XVI do art. 37 da Constituição
Federal passa a vigorar acrescido da alínea d, com a
seguinte redação:

"Art. 37 .
XVi .

d) e de dois cargos privativos de enfermeiro, au~
xiliar de enfermagem ou de técl')ico de enfermagem;"

Art. 22 Esta emenda constitucional entra em vi
gor na data de sua publicação.

Justificação

É de conhecimento público a situação de preca
riedade do setor de saúde estatal. Com efeito, além
da histórica escassez de recursos, permanece nos
quadros da administração pública a carência de pro
fissionais para proporcionar atendimento satisfatório
aos usuários dos serviços de saúde. A Constituição
Federal, em seu art. 37, VI, alínea c, assegura a pos
sibilidade do exercício de dois cargos públicos de mé
dico. Essa exceção à regra da proibição de acumula
ção de cargos na administração pública, longe de
conferir um privilégio a determinada categoria funcio
nai, procura, na verdade, ampliar a assistência médi
ca, no setor público, à população. Dentro desse con
texto, nossa proposição intenta contribuir para o aten
dimento satisfatório na área de enfermagem, facul
tando, no âmbito da administração pública, a acumu
lação de dois cargos privativos de enfermeiro, auxiliar
ou de técnico de enfermagem. A aprovação da pre-
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sente emenda ao texto constitucional irá permitir uma
melhora qualitativa na prestação da assistência à sa
úde por parte do setor estatal.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. 
Deputado Marcos de Jesus.

PROJETO DE LEI Nl! 2.073, DE 1999
(Do Sr. Marcos de Jesus)

Ementa: Dispõe sobre a reserva de
imóveis, construídos por programas ha
bitacionais, à mulher sustentáculo de fa
mOia e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Vinte por cento (20%) dos imóveis a se

rem construídos, no País serão reservados à mulher
que seja considerada como sustentáculo da família
(arrimo de família).

Art. 22 O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da sua publi
cação.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

A política econômica implantada pelo Governo

Federal, vem contribuindo para aumentar no País, o
déficit de moradias, pelo mau desempenho da Políti
ca Nacional, bem como tornando a aquisição da
casa própria, um sonho cada vez mais distante. Ao
governo do estado caberia a alocação de um maior
volume de recursos financeiros no seu orçamento,

destinado à execução de Programas de Construção
de Moradia Populares. Assim o quadro seria reverti
do, possibilitando dessa forma ao cidadão, o aces
so à moradia própria, um direito que lhe confere a
justa cidadania.

Neste contexto a mais desprotegida, é a mulher,
sustentáculo de família, que segundo o IBGE mesmo
já sendo responsável pelo sustento de trinta e oito mi
lhões de famílias brasileiras, continua tendo uma par
ticipação ainda muito restrita, no mercado habitacio
nal.

o projeto em pauta, visa corrigir esta injustiça
social, reservando para elas, vinte por cento (20%)
dos imóveis que venham a ser construídos por Pro
gramas Habitacionais. Medida que consideramos das

mais justas, pelo que solicitamos que esta proposição

venha ter a melhor acolhida neste Plenário, ensejan
do a sua devida aprovação;

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. 

Deputado Federal Marcos de 'Jesus.

REQUERIMENTO

Requer nos termos do art. 68 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, que seja realiza
da Sessão Solene, em 28'demarço de 2000, em ho
menagem ao "Ano Internacional da Cultura da Paz".
Em 1997 a Assembléia Gerál das Nações Unidas pro
clamou o ano 2000 como'sendo o Ano Internacional
da Cultura da Paz e declaróu que o período compre
endido entre 2001 e 2010 seria a "Década Internacio
nal da Cultura da Paz e Não-Violência para as Crian
ças do Mundo", tendo a Unesco como coordenadora
e divulgadora deste movimento em âmbito mundial.
Portanto, conclamamos esta Casa a participar desta
mobilização em favor de uma Cultura de Paz. - De
putado Eduardo Jorge, Aécio Neves, Líder do
PSDB - Deputada Marisa Serrano.

INDICAÇÃO N2 671, DE 1999
(Do Deputado Marcos Rolim)

Sugere que o pagamento dos atra
sados relativos à vantagem de 28,86%
objeto da decisão do Supremo Tribunal
Federal assentada no julgamento do Re
curso Ordinário no Mandato de Seguran
ça n2 22.307-7-Distrito Federal, seja feita
em parcela única, no caso de servidores
públicos com maiside 70 anos de idade.

Exmº Sr. Ministro do Planejamento, Orçamento
e Gestão,

Tendo em vista as regras estabelecidas para o
pagamento dos atrasados devidos em razão da ex
tensão, aos servidores civis, da vantagem de 28,86%
vimos sugerir que, no caso de servidores públicos
com idade superior a 70 anos, tais importâncias se
jam pagas em uma única parcela.

É evidente que, em razão de sua idade, redu
zem-se as probabilidades que essas pessoas consi
gam sobreviver ao longo período de até sete anos es
tabelecido para pagamento total dos valores a que fa
çam jus, sendo medida de alto cunho humanitário o
acolhimento da presente sugestão.

Vale ressaltar que se cogita de pagar tais atra
sados de uma única vez para os servidores que vie
rem a aderir o Programa de Demissão Voluntária, o
que demonstra a viabilidade financeira da medida
proposta.



Obriga à coleta e destinação final
ambientalmente adequada de pneus usa
dos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Esta lei obriga os fabricantes e os impor

tadores de pneus 'a coletarem e darem destinação fi
nal ambientalmente adequada aos pneus usados
conforme cronograma que estabelece.

Art. 22 Ficam os fabricantes e os importadores
de pneus obrigados a coletar e dar destinação final
ambientalmente adequada aos pneus usados, na se
guinte proporção em relação à quantidade de pneus
que fabriquem ou importem:

I - 25% (vinte e cinco por cento), a partir de 1!2
de janeiro de 2003;

11 - 50% (cinqüenta por cento), a partir de 12 de
janeiro de 2004;

11I - 100% (cem por cento), a partir de 12 de ja
neiro de 2005.

§ 12 O disposto neste artigo aplica-se também
aos pneus que acompanham os veículos importados.

§ 22 O disposto neste artigo não se aplica aos
pneus exportados ou aos que acompanham veículos
exportados.

Art. 32 As instalações, bem como as atividades
vinculadas à destinação de pneus usados, devem ser
licenciados pelo órgão ambiental competente inte
grante do Sistema Nacional do Meio Ambiente 
S/8NAMA - e atender à legislação ambiental perti
nente.

. O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 A Lei n2 8.245, de 18 de outubro de 1991 ,

passa a vigorar acrescida do seguinte art. 40-A:

"Art. 40-A. Sob pena de extinção da
garantia, o locador notificará o fiador, sem
pre que o locatário deixar de pagar 3 (três)
aluguéis, ou acessórios da locação, conse
cutivos."

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Em face' do ,exposto, vimos solicitár de V. Ex· Contudo, a fiança dada para a garantia de um
que determine o exame da presente sugestão. contrato de locação envolve riscos de monta para o fi-

. .Sala das SessõSs, 17 de novembro de 1999. - adoro Muitas vezes, o locatário deixa de pagar vários
DepUtado Marcos Rollm. meses de aluguel, e o fiador somente toma ciência

deste fato quando é citado, como co-réu, para respon-
, REQUERIMENTO der a ações de despejo e de execução das quantias
(Do:Sr. Marcos Rolim) devidas ao senhorio - quase sempre, quantias con-

'Requer'o envio de Indicação ao Mi- sideráveis.
nistro do Planejamento, Orçamento e Por isso, faz-se necessário que o fiador tenha
Gutio, concernente ao pagamento dos maiores informações sobre o andamento do contrato
atrasados . relativos à vantagem de por ele garantido, para que possa tomar providências
28,86%, objeto da decisão do' Supremo . rápidas em caso de inadimplência.
Tribunal Federal assentada no julgamen- Contamos com o apoio de nossos Pares para a
to do Recurso Ordinário no Mandato de aprovação deste projeto.
Segurança ni 22.307-7-Distrito Federal, Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. -
estendida aos servidores públicos civis. Deputado Jaime Martins.

Senhor Presidente, PROJETO DE LEI N2 2.075, DE 1999
Nos termos do art. 113, inciso I,e § 12 do Regi- (Do Sr. Luiz Bittencourt)

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Ex' seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica
ção em anexo, sugerindo que o pagamento dos atra
sados relativos à extensão aos servidores civis da
vantagem de 28,86% seja feito de uma só vez, no
caso de servidores públicos com idade superior a 70
anos.

Sala das Sessões,.17 de novembro de 1999. 
Deputado Marcos Rollm.

PROJETO DE LEI N2 2.074, DE 1999
(Do Sr. Jaime Martins)

Ac....centa dispositivo à Lei n2

8.245, de 18 de outubro de 1991, que dis
p6e sobre as locaç6es dos imóveis urba
nos e os procedimentos a ela pertinen
tes.

Justificação '

É sabido que o contrato de fiança é b~i1éfico e
baseia-se nos sentimentos' de amizade e confiança

,entre o fiador e o afiançado.
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Art. 4º Ficam proibidas as seguintes formas de
destinação final de pneus usados:

I - disposição em aterros sanitários, no mar, em
rios, lagos ou riachos, terrenos baldios ou alagadiços;

" - incineração a céu aberto.
Art. 5º As infrações ao disposto nesta lei e em

sua regulamentação sujeitam-se às penalidades pre
vistas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

Art. 6º a Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de cento e oitenta dias da data de sua publi
cação.

Art.7º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

a acúmulo de pneus usados tem-se tornado,
nos últimos anos, um problema gravíssimo, tanto em
relação ao meio ambiente, quanto à saúde pública.
Das cerca de 32 milhões de unidades de pneus pro
duzidos por ano em nosso País, grande parte é sim
plesmente descartada em terrenos baldios, onde
constituem focos de proliferação de vetores de doen
ças, ou em corpos d'água, contribuindo para os pro
blemas de assoreamento e de enchentes. Não raro,
também, é vê-los queimando a céu aberto, com a li
beração de poluentes atmosféricos altamente perigo
sos à saúde humana e ao meio ambiente.

Esse material poderia, de outra forma, ser
reciclado ou aproveitado para a produção de energia,
contribuindo para a redução do consumo de
matéria-prima e de energia. Tecnologia para isso já
existe. Produtos como tapetes de automóveis, solados
de sapatos, pisos industriais eborrachas de vedação são
produzidos a partir de uma pasta oriunda de pneus
triturados aos quais juntaram-se óleos aromáticos e
produtos químicos desvulcanizantes. Restos de pneus
moídos podem ser usados na composição de asfalto,
proporcionando maior elasticidade e maior durabilidade,
e na aeração de solos compactados e pilhas de
composto orgânico. É possível, ainda, obter energia a
partir de pneus usados, uma vez que cada pneu
contém energia equivalente a 9,4 litros de petróleo.

Pelo exposto, o problema parece consistir,
essencialmente, na falta de empenho para a coleta
desses pneus. Como já ocorre na maior parte dos
países desenvolvidos, a responsabilidade pela coleta
e destinação final ambientalmente adequada deve
ser atribuída aos fabricantes dos pneus. Esse é o
objetivo do Projeto de Lei que ora apresentamos, no
qual tivemos a preocupação de estabelecer um

_ cronograma para que fabricantes e importadores

tenham o necessário período de adaptação à
consecução da meta final: coletar e reciclar a totalidade
dos pneus utilizados no País.

Contamos, portanto, com acolaboração de nos
sos ilustres Pares para o aprimoramento da presente
proposição.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. 
Deputado Luiz Bittencourt.

PROJETO DE LEI N2 2.076, DE 1999
(Do Sr. Luiz Bittencourt)

Dispõe sobre o saque do Fundo de
Garantia por Tempo de serviço - FGTS,
pelos trabalhadores para pagamento de
dívidas contraídas junto ao Programa do
Crédito Educativo e ao Fundo de
Financiamento ao Estudante do Ensino
Superior.

a Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica acrescido o seguinte inciso ao art. 20

da Lei nº 8.063, de 11 de maio de 1990:

"Art. 20 .

11I - pagamento de dívidas contraídas
junto ao Programa de Crédito Educativo e
ao Fundo de Financiamento ao Estudante
do Ensino Superior."

Art. 212 Esta lei entra em vigor no prazo de 90 (no
venta) dias a partir de sua publicação.

Justificação

a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço foi
instituído para assegurar um patrimônio ao trabalhador
e permitir-lhe melhores condições de vida em situação
de desemprego ou no momento da aposentadoria.

Por considerar a formação superior do trabalha
dor e de seus dependentes um patrimônio tão valioso
quanto os recursos financeiros porventura amealha
dos em sua conta vinculada ao FGTS, é que estamos
propondo mais essa destinação atais recursos: paga
mento de dívidas contraídas junto ao Crédito Educati
vo e ao Fundo de Financiamento ao Estudante do
Ensino Superior.

Não há dúvidas sobre as dificuldades que os tra
balhadores vêm enfrentando para o custeio de seus
estudos superiores e de seus dependentes, geral
mente realizados em escolas particulares e caras. Os
números das desistências e dos trancamentos de
matrfculas, apenas em 1998, somam cerca de 230
mil, muitos dos quais, certamente, provocadas por di
ficuldades financeiras.



Solicita ao Sr. Ministro da Justiça a
instauração do processo administrativo
para apuração de práticas de carteliza
çio no setor de cerâmica.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 30, § 22, da Lei nQ 8.884,

de 11 de junho de 1994, e no art. 116, inciso 11, alínea b,
do Regimento Interno desta Casa, solicito a V. Exa. seja
encaminhado ao Sr. Ministro da Justiça pedido de
instauração de processo administrativo pela Secretaria
de Direito Econômico para apurar indícios de infração da
ordem econômica, tendo em vista a elevação
generalizada de preços dos produtos de cerâmica em
várias praças, ~pecialmente em São Paulo e Goiânia.

Justific~ção

Os preços dos produtos de cerâmica estão so
frendo majorações elevadas de preços quase sema
nalmente sob a alegação dos produtores de que as
margens de lucros foram achatadas pelas elevações
dos preços de insumos.

O Sindicato das Indústrias de São Paulo e a
Associação N~cional da Indústria de Cerâmica
(ANICER) conseguiram a paralisação das indústrias
em São Paulo, obtendo, com esse movimento, incre
mento médio nos preços de tijolos de 40% e de 30%
nos preços das telhas.

Em reunião recentemente realizada com os em
presários goianos, o Presidente do sindicato paulista,
Gimenes Félix, afirmou que, das 700 cerâmicas exis
tentes em São Paulo, 320 paralisaram sua produção
(Jornal O Popular, edição de 2-11-99).

O referido dirigente revelou, na ocasião, que
movimento idêntico está sendo articulado não so
mente em Goiás, mas, também, em Mato Grosso, Mi-
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Vale destacar, também, que o pagamento da dí- nas Gerais e Tocantins, numa clara manobra de car-
vida junto à Caixa Econômica Federal com recursos telização de preços.
do FGTS diminuiria os índices de inadimplência do Impõe-se, portanto, que a Secretaria de Direito
Crédito Educativo e do Fies, assegurando melhor de- Econômico do Ministério da Justiça proceda a uma
sempenho financeiro desses programas. completa apuração dos fatos, a fim de evitar, inclusi-

Para dar condições menos adversas aos estu- ve, que movimentos especulativos possam compro-
dantes de hoje e a milhares de outros que poderão meter o real.
beneficiar-se dessa iniciativa, no futuro, contamos Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. -
com o apoio dos nobres Parlamentares para a apro- Deputado Luiz Bittencourt.
vação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. _ REQUERIMENTO NSI ,DE 1999
Deputado Luiz Bittencourt. Requeremos, com base no inciso 11 do art. 34 do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que
INDICAÇÃO NR 672/99 seja constituída uma Comissão Especial para anali-

REQUERIMENTO NSI , DE 1999 sar e oferecer o parecer, no prazo de cento e vinte
(Do Sr. Luiz Bittenccurt) dias, às várias proposições (projetos, requerimentos

pará a realização de audiências públicas e proposta e
fiscalização e controle) que tramitam em várias Co
missões Permanentes relacionadas com a grave cri
se que atravessa a aviação civil do País.

Justificação

A crise na aviação civil brasileira é evidente e
emergente: empresas endividadas e inadimplentes,
corte de linhas comerciais, perda de competitividade,
aumento de tarifas, riscos para a segurança de vôo,

. grandes contingentes de trabalhadores e ameaça de
abertura dos céus brasileiros para companhias es
trangeiras. Em face da gravidade da situação, o setor
empresarial vem propondo, como alternativa para su
perar a crise, a redução da carga tributária sobre o se
tor e a fusão das companhias aéreas nacionais.

Frente a esta grave situação que compromete a
integração econômica, debilita a indústria do turismo,
coloca em cheque a soberania nacional e elimina
postos de trabalho, uma série de proposições (proje
tos, proposta de fiscalização e controle e audiências
públicas) vem sendo propostas por deputados de di
ferentes partidos e aprovadas em várias Comissões
Permanentes.

Podemos apontar, entre outras iniciativas, o PL
nº 2.817/97, do Deputado Hermes Parcianello (PMDB
- PR), que veda a demissão coletiva de empregados
de empresas em processo de agrupamento societá
rio; a PFC nº 60/97, do Deputado Celso Russomano
(PPB - SP), que propõe a fiscalização das ativida
des de manutenção das aeronaves, de segurança e
de proteção de vôo; o PDC nQ 167/99, do Deputado
Jair Meneghelli (PT - SP), que susta os efeitos de
portaria do DAC que promove demissões de comissá
rios de bordo; e as audiências públicas propostas pe
los Deputados LUIz Carlos Hauly (PSDB - PR) e Fet·
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ter Júnior (PPB - RS) na Comissão de Finanças e
Tributação, dos Deputados Luciano Pizzatto (PFL 
PR) e Celso Russomano (PPB - SP) na Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mitlori
as, dos Deputados Neuton Lima (PDT - SP), Pedro
Chaves (PMDB - GO)e Chiquinho Feitosa (PSDB'
CE) na Comissão de Viação e Transportes, do Depu
tado João Pizzolatti (PPB :- SC) na Subcomissão de
Turismo da Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio, e por fim dos Deputados Neiva Moreira (PDT
- MA), Virgílio Guimarães (PT - MG) e José Louren
ço (PFL - BA) na Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional.

Todas as audiências públicas que foram requeri
das e aprovadas pela Câmara dos Deputados nos úl
timos meses, visam debater a crise comercial das
companhias aéreas, a elevação. das tarifaS para<:?s
usuários, o anúncio defúsão da$ comparihias aéreas; .
as políticas de proteção e segurança de vôo, os inves~

timentos públicos na construção, ampliação €i moder
nização dos aeroportos, o processo de demissão de
trabalhadores do setor aéreo, e o reflexo negativo da
crise da aviação civil sobre o turismo. Poroutro ladp, a
Comissão Especial da Reforma Tributária também
vêm discutindo propostas que pretendem desonerar
as companhias aéreas da atual carga tributária.

Não resta dúvidade que esta profusão de proposições
legislativas sinaliza a preocupação dos parlamentares frente
à crise da aviação civil. Contudo, é possível constatar que a
Câmara dos DepuIados está ãlSpel1Sal1Clo um tratamento
disperso, segmentado e superficial fiente a situação de
colapso econômioo e comem~~ ª-tioge todas as
empresas nacionais que opermnílo mercado doméstico e
internacional. Ademais, não basta que o Poder LegislatM:> se
limite a prorro.rer audiências púl)icas que por mais das
vezes não tem conseqüências práticas.Ofundamental éque
esta Casa se torne um ponto de convergência para realizar
um profundo diagnóstico dos problemas estruturais e
conjunturais da aviação civil, e, sobretudo, forrrular
alternativas concretas para supemr a crise do setor aéreo.
Isso só será possível por meio de um fórum que reúna
parlarnentares, empresas, QC7I9IT1O e trabatladores.

É por todas estas razões, que os abaixo assinados
Líderes partidários da Câmara dos Deputados, propomos
a constituição de urna Comissão Especial que será
responsável por centralizar o conjunto de proposições
relacionadas com a crise do setor aéreo brasileiro.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. 
Deputado José Genorno, Líder do PT - Deputado
Inocêncio Oliveira, Líderdo PFL - Deputado Valde
mar Costa Neto, PUPST - Deputado Aldo Rebelo,

Líder do Bloco Parlamentar PCdoB/PSB - Deputado
Fernando Gabeira, Líder do PV - Deputado Miro
Teixeira, Líder do PDT.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NR 162, DE 1999

(Do Sr. Claudio Cajado e Outros)

Altera o § 7lI do art. 14, da Constitui·
ção Federal. .

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

Artigo único. O § 7º do art. 14 da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

"§ 72 São inelegíveis, no território de
jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes
··consangüíneos ou afins, até o segundo grau
ou por adoção, do Presidente da República,
de Governador de Estado ou Território, do
Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os
haja substituído dentro dos seis meses an
teriores ao pleito, salvo se já titular de man
dato eletivo e candidato à reeleição, ou em
caso de morte do titular durante o mandato."

Justificação

O § 72 do art. 14 da Constituição Federal é por
demais geral, deixando de contemplar situações es
pecíficas que, embora raras, ocorrem e ficam ao de
samparo da normatização.

A função do parágrafo objeto da presente pro
posta é garantir-se a lisura do processo eleitoral, im
pedindo que o titular do Poder Executivo utilize o pres
tígio e a máquina governamental de que dispõe para
criar uma oligarquia familiar, beneficiando com aque
las os seus parentes.

Entretanto, se morto o titular, é ele substituído
por seu vice, que não terá o mesmo interesse.
Assim, se um determinado governador, por exem
plo, assume o cargo, exerce-o por dois ou três me
ses e vem a falecer, não poderá ter por candidato à
sucessão sua esposa ou filhos na eleição que se
dará dali a três anos e meio, quando não haverá
condições de favorecimento aos familiares do fale
cido. Para a correção dessa omissão é que apre
sentamos a presente proposta.

Diante do que foi exposto é que esperamos
contar com o apoio dos nobres Colegas para ver
aprovada a presente Proposta de Emenda à Cons
tituição.
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PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PSDB

PIAuí

PSDB
PFL
PFL
PFL
PFL

CEARÁ

PMDB
PSDB
PMDB
PCdoB
PMDB
PSDB
PMDB
PSDB
PSB
PSDB

Aníbal Gomes
Arnon Bezerra
Eunício Oliveira
Inácio Arruda
Marcelo Teixeira
Nelson Otoch
Pinheiro Landim
Rommel Feijó
Sérgio Novais
Vicente Arruda
Presentes do Ceará: 10

Átila Lira
Ciro Nogueira
Heráclito Fortes
Mussa Demes
Paes Landim

Marcos Afonso
Presente do Acre: 1

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB
Freire Júnior PMDB
João Ribeiro PFL
Pastor Amarildo PPB
Presentes do Tocantins: 4

MARANHÃO

Nice Lobão PFL
Paulo Marinho PFL
Pedro Novais PMDB
Roberto Rocha PSDB
Presentes do Maranhão: 4

Zenaldo Coutinho
Presentes do Pará: 9

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSDB
Átila Lins PFL
Luiz Fernando PPB
Presentes do Amazonas: 3

RONDÔNIA
Agnaldo Muniz PDT
Marinha Raupp PSDB
Nilton Capixaba PTB
Presentes de Rondônia: 3 .

ACRE
PT

Bloco

PSB/PCdoB

VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, antes
lembrando que amanhã, quinta-feira, dia 18, haverá
Sessão Solene, às 16 horas, para homenagearao Dia
Nacional da Consciência Negra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 

COMPARECEM MAIS OS SRS.:
RORAIMA

Partido
Almir Sá ' PPB
Elton Rohnelt PFL
Francisco Rodrigues PFL
Presentes de Roraima: 3

AMAPÁ
PSDB
PSB
PMDB

Antonio Feijão
Evandro Milhomen
Jurandil Juarez
Presentes do Amapá: 3

PARÁ
PT
PMDB
PPB
PDT
PMDB
PTB
PSDB
PTB

Babá
Elcione Barbalho
Gerson Péres
Giovanni Queiroz
José Priante
Josué Bengtson
Nilson Pinto
Renildo Leal

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999.
- Deputado Claudio Cajado.

RECURSO N2 55, DE 1999
(Contra Decisão Conclusiva de Comissões)

(Do Sr. Aníbal Gomes e Outros)

Requer, na forma do art. 132, § 29,
do Regimento Interno, que o Projeto de
Lei n2 4.150-B, de 1998, seja apreciado
pelo Plenário.

(Publique-se. SUbmeta-se ao Plenário.)

Exrno. Sr. Presidente da Câmara dos Deputados,

Nos termos do art. 132, § 22, do Regimento
Interno, requeremos que seja submetido ao
Plenário, o Projeto de Lei !"l2 4.150-B/98, do
Deputado Augusto Nardes, que "Altera dispositivos da
Lei rfl 4.886, de 9 de dezembro de 1965, que regula as
atividades dos representantes comerciais autônomos.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999.
- Deputado Aníbal Gomes.
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Presentes do Piauí: 5 Nilo Coelho PSDB
RIO GRANDE DO NORTE Paulo Braga PFL

Ana Catarina PMDB Paulo Magalhães PFL

Laire Rosado PMDB Waldir Pires PT

Lavoisier Maia PFL Walter Pinheiro PT

Múcio Sá PMDB Presentes da Bahia: 14

NerLopes PFL MINAS GERAIS
Presentes do Rio Grande do Norte: 5 Aécio Neves PSDB

PARAíBA 'Antônio do Valle PMDB

Adauto Pereira PFL Custódio Mattos PSDB

Presentes da Paraíba: 1 Danilo de Castro PSDB

PERNAMBUCO Eliseu Resende PFL

Armando Monteiro PMDB
Fernando Diniz PMDB

Carlos Batata PSDB
Herculano Anghinetti PPB

Djalma Paes PSB PSB/PCdoB
Jaime Martins PFL

João Colaço PMDB
João Magalhães PMDB

Joaquim Francisco PFL
Marcos Lima PMDB

José Chaves PMDB
Nilmário Miranda PT

José Múcio Monteiro PFL
Odelmo Leão PPB

Marcos de Jesus PST PUPST/PSL
Olimpio Pires PDT

Osvaldo Coelho PFL
Osmânio Pereira PMDB

Pedro Corrêa PPB
Romeu Queiroz PSDB

Severino Cavalcanti PPB
Zezé Perrella PFL

Presentes de Pernambuco: 11
Presentes de Minas Gerais: 16

ALAGOAS
EspíRITO SANTO

Albérico Cordeiro PTB
Max Mauro PTB

Augusto Farias PPB
Nilton Baiano PPB

Givaldo Carimbão PSB PSB/PCdoB
Presentes do Espírito Santo: 2

Helenildo Ribeiro PSDB RIO DE JANEIRO

João Caldas PL PUPST/PSL Almerinda de Carvalho PFL

Luiz Dantas PST PUPST/PSL Ayrton Xerêz PPS

.Presentes de Alagoas: 6 Bispo Rodrigues PL PUPST/PSL

SERGIPE Celso Jacob PDT

José Teles PSDB
Coronel Garcia PSDB

Pedro Valadares PSB PSB/PCdoB
Dino Fernandes PSDB

Sérgio Reis PSDB
Eduardo Paes PTB

Presentes de Sergipe: 3
Eurico Miranda PPB

BAHIA
Francisco Silva PPB

Arolde Cedraz PFL
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCdoB

Coriolano Sales PMDB
Jorge Wilson PMDB

Geddel Vieira Lima PMDB
Milton Temer PT

Jairo Azi PFL
Pastor Valdeci Paiva PST PUPST/PSL

Jairo Carneiro PFL
Ricardo Maranhão PSB PSB/PCdoB

José Carlos Aleluia PFL
Roberto Jefferson PTB

José Lourenço PFL
Rodrigues Maia PTB

Leur Lomanto PFL
Ronaldo Cezar Coelho PSDB

Nelson Pellegrino PT
Presentes do Rio de Janeiro: 17
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Esther Grossi
Mendes Ribeiro Filho
Pompeo de Mattos
Waldomiro Fioravante
Total de Ausentes: 5

PT
PMDB
PDT
PT

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer)
Encerro a sessão, convocando outra, extraordinária,
para amanhã, quinta-feira, dia 18, às 10 horas, com
a seguinte

ORDEM DO DIA

COMISSÃO GERAL
(Art. 91. c/c art. 255 do Regimento Interno)

, Transformação da Sessão Plenária em Comissão Geral para debater sobre
violência e segurança pública.

Veda Crusius 1. vaga(s)
PT

Fernando Marroni Carmo Merss
PPB

Luis Ca~os Heinze Hugo Biehl
PTB

Caio Riela', Iris Simões
PDT

Pompeo de Mattos Serafim Venzon
Bloco PSB,PC do B

Paulo Baltazar Evandro Milhomen
Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL

Paulo José Gouvêa Pastor Valdeci Paiva
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala
165-B
Telefones: 318-7063

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A FISCALIZAR
OS EXERCíCIOS DE EMERGÊNCIA NA USINA

NUCLEAR ANGRA "
, Autor: Dep. Fernando Gabeira
Presidente: Ronaldo Vas'concellos (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Sérgio (PT)

, 20 Vice-Presidente: Antonio Feijão (PSDB)
'3° Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
Relator: Fernando Gabeira (PV)

Titulares Suplentes
PFL

Ronaldo Vasconcellos
PMDB

Glycon Terra Pinto
PSDB

Antonio Feijão
PT

Luiz Sérgio
PPB

Jair Bolsonaro
PTB

Eduardo Paes
PDT

Agnaldo Muniz
Bloco PSB,PC do B

Jandira Feghali '
Bloco PL,PST,PMN,PSD PSL

Pastor Valdeci Paiva '
PPS

Regis Cavalcante
PV

Fernando Gabeira
Secretário(a): Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Comissões Especiais Anexo II C!_'_
165-8 "..,...

Telefones: 318-7061

RELAÇAO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE
- Novembro de 1999-

18 53 -feira 15:00 Dr. Heleno
15:25 Silvio Torres

19 53 ·feira 10:00 De Velasco
10:25 Pedro Canedo
10:50 Darci Coelho
11 :15 Osmânio Pereira
11 :40 Oscar Andrade
12:05 Zaire Rezende
12:30 Caio Riela
12:55 Fernando Marroni
13:20 José Pimentel

22 2a-feira 15:00 Eunício Oliveira
15:25 Salatiel Carvalho
15:50 Luiza Erundina
16:15 Narcio Rodrigues
16:40 Fernando Coruja
17:05 Gastão Vieira
17:30 Paulo Lima
17:55 Regis Cavalcante
18:20 Márcio Matos

23 33 feira 15:00 Osvaldo Biolchi
15:25 Paes Landim

24 4a feira 15:00 Silas Câmara
15:25 GesSivaldo Isaias
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25 5' feria 15:00 Remi Trinta 29 2;1·feira 15:00 Jorge Costa
15:25 João Paulo 15:25 Marcondes Gadelha

26 6··feira 10:00 Fernando Zuppo 15:50 Gerson Peres
10:25 Pedro Eugênio 16:15 Clóvis Volpi
10:50 Sérgio Carvalho 16:40 Germano Rigotto
11 :15 Paulo Rocha 17:05 Antônio Carlos Konder Reis
11 :40 Valdir Ganzer 17:30 Sérgio Novais
12:05 Manoel Castro 17:55 Themístocles Sampaio
12:30 Moacir Micheletto 18:20 José Thomaz Nonô
12:55 Marcus Vicente 30 3a feira 15:00 Jurandil Juarez
13:20 Joel de Hollanda 15:25 Avenzoar Arruda

I - COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
pOLíTICA RURAL

SUBCOMISSÃO ESPECIAL PARA TRATAR
DE POLiTICAS AGRiCOLAS E AGRÁRIAS
DO NORDESTE, NORTE E CENTRO·
OESTE; E IRRIGAÇÃO

Local: Plenário 6. Anexo 11
Horário: 10 horas

PAU T A N° 03/99

Propostas para alteração da MP 1.846199 - que "dispõe
sobre as operações com recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento do Norte, do
Nordeste e do centro-08ste, de que trata a Lei n.2

7.827, de 27 de setembro de 1989. e dá outras
provldências-. .

~VISOS

PROPOSIÇOÉS SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: ? sessão
Última Sess'o: 23/11/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N2 1.114/99 - do Sr. Wellington Dias
e outros - que "institui o Pr~rama Permanente de
Convivência com o Semi-Arido e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOEL DE HOLLANDA

PROJETO DE LEI N2 1.712199 - do Sr. Vivaldo Barbosa
- que 'dispõe sobre a utilização das faixas de terras
agricultáveis que margeiam as rodovias federais para
plantio de culturas de subsistência e de aproveitamento
agroindustrial' .
RELATOR: Deputado ADÃO PRETIO

PROJETO DE LEJ N2 1.731/99 - do Sr. Glycon Terra
Pinto - que 'altera a Lei n!l 7.679, de 23 de novembro de
1988, que 'dispõe sobre a proibição da pesca de
espécies em periodos de reprodução e dá outras
providências" .
RELATOR: Deputado NELSON MEURER

PROJETO DE LEI Nº 1.787/99 - do Sr. Freire Júnior·
que 'acrescenta dispositivo à Lei n!l 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, que dispõe sobre a regulamentação
dos dispositivos constitucionais relativos à reforma
agrária, previstos no Capítulo 111, Título VII, da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado GERALDO SIMÕES

PROJETO DE LEI N2 1.827/99 • do Sr. Paulo José
Gouvêa - que 'acrescenta dispositivo à Lei nº 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, dispondo sobre a criação do
cadastro dos trabalhadores rurais candidatos aos
programas de reforma agrária'.
RELATOR: Deputado MOACIR MICHELETTO



Novembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 18 55077

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

A PROPOSICÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N2 1.054/99 - do Sr. Maluly Netto 
que 'introduz alterações no Decreto-Lei nQ 221 , de 28 de
fevereiro de 1967. que dispõe sobre proteção e estímulo
à oesca".
RELATOR: Deputado CONFÚCIO MOURA

COMISSÃO DA AMAZÔNIA EDE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Local: Plenario 15 - Anexo 11
Horario: 10 h

PAUTA N° 19/99

A - Requerimentos:

Do Sr. Josué Bengtson - que "requer a realização de
Reunião de Audiência Pública com o Sr. Ministro de
Estado dos Transportes - Oro Eliseu Lemos Padilha, a
Presidente do IBAMA. Dra. Marília Marreco Cerqueira e
ao Procurador-Geral da República - Dr. Geraldo
Brindeiro. para prestar esclarecimentos sobre a situação
atual da HIDROVIA TOCANTINS-ARAGUAIA E
ECLUSAS DE TUCURUí·.

Da Sra. Vanessá Grazziotin - que 'solicita que sejam
convidados os Ministros dos Ministérios do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, do
Meio Ambiente, do Planejamento. Orçamento e Gestão
e da Defesa. com o objetivo de debater e esclarecer a
respeito do Programa Piloto de Proteção das Florestas
Tropicais do Brasil. o PPG7·.

Da Sra. Vanessa Grazziotin • que ·solicita que seja
convidado o Sr. Ministro Extraordinário de Política
Fundiária para prestar esclarecimentos sobre a grilagem
de terras na AmazOnla e a aquisição de imóveis rurais
por estrangeiros residentes no País 'ou pessoas jurídicas
autorizadas a funcionar no Brasil·.

Proposições sujeitas à apreciação
'lusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI ND 2.694/97 • do Sr. Anivaldo Vale 
que ·inclui no Plano Nacional de Viação trecho
rodoviário que menciona. no Estado do Pará·.
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N2 3.313/97 - do Sr. Confúcio Moura
- que 'altera dispositivo do art. 52 da Lei n27.797. de 10
de julho de 1989, que cria o Fundo Nacional de Meio
Ambiente·.
RELATOR: Deputado LUIZ FERNANDO
PARECER: favorável. com substitutivo
VISTA ao Deputado Jorge Costa. em 7/10/99

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE AMANHÃ (19/11/99)

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI NQ 1.091/99· do Sr. Waldemir Moka 
que "modifica o art. 22 da Lei n' 5.173. de 27 de outubro
de 1996·.
RELATOR: Deputado PASTOR AMARILDO

PROJETO DE LEI N2 1.915/99 • do Senado Federal 
que "dispõe sobre a cnação ao Centro Nacional para
Estudos. Conservação e Manejo das Plantas Medicinais
Brasileirasli •

RELATOR: Deputado JOSUÉ BENGTSON (AVOCADO)

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

INFORMÁTICA

Local: Plenário 09. Anexo 11
Horario: 10h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:

·Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia no Setor
Elétrico·.

CONVIDADOS:

- Sra. LÚCIA MARIA PRACIANO MINERVINO.
Consultora da Secretaria de Recursos Hídricos e
Coordenadora do Plano Nacional de Capacitação e
Recursos Hídricos - Ministério do Meio Ambiente

- Sr. CARLOS AMÉRICO PACHECO. Secretário
Executivo· Ministério de Ciência e Tecnologia

- Sr. JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO, Diretor-Geral da
Agência Nacional de Energia Elétrica· ANEEL

- Sr. XISTO VIEIRA FILHO. Diretor-Geral do Centro de
PesqUisas da Eletrobras - CEPEL
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA EDE REDAÇÃO

Local: Plenário 1. Anexo 11
Horário: 10h

PAU T A N° 117/99

. A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA (art.155 do RI)

PROJETO DE LEI N2 1.617/99 - do Poder Executivo
(MSC 1.270/99) - que "dispõe sobre a criacão da
Agência Nacional de Águas - ANA. entidade federal de
coordenação e apoio do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras
providências'.(Este PL recebeu 120 emendas de
Plenário).
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: a ser proferido

PAU T A N° 104/99

c . Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI N9
4.876-0. DE 1990. que 'inclui na interligação de bacias
do Plano Nacional de Viação. nas bacias dos rios
Paranalba·Plrana. a interligação Itumbiara
Oonftu6ncll doa rios Paranaíba-Grande'.
AEUrO,R: D.putadQ ~EY LOPES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
*nictIlagillltlva.
VISTA ao Deputado Bispo Rodrigues, em 26110/99

PROJETO DE LEI N2 3.492193 - do Senado Federal
(PLS NR 304191) • que 'dispõe sobre a adição de
subltAncia atólCica, volátil e de odor aversivo ao
benzeno. tolueno e xileno, seus derivados e compostos
e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão
de Economia, Indústria e Comércio, com emendas
IUPresaívas ao projeto e ao substitutivo.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.R 164/97 • do
Sr. Max Rosenmann - que 'acrescenta § ao art. 12 da
Lei Complementar n2 64, de 18 de maio de 1990 (Lei
das Inelegibilidades), a fim de exigir comprovante de
pntstação regular de contas dos candidatos à reeleição
para cargos do Poder Executivo'.
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.
PA~ECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnIca legislativa a, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI W 2.961/97 - do Poder Executivo
(Mensagem N9 397/97) • que 'altera dispositivos da Lei
n9 4.989, de 9 de dezembro de 1965. com a redação
dada pelas Leis nQs 6.657, de 5 de junho de 1979, e
7.960, de 21 dezembro de 1989. e Lei n2 8.429, de 2 de
junho de 1992
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BISCAIA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade.
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. na
forma do Substitutivo.
VISTA ao Deputado André Benassí, em 30/06/99, que
devolveu a proposição apresentando voto em separado
dia 06(08/99. O Deputado Osmar Serraglio apresentou
voto em separado em 30/08/99.

PROJETO DE LEI N9 4.007/97 - do Sr. Fetier Júnior·
que 'altera o art. 89, 111, da Lei n9 6.996, de 7 de junho
de 1982. que "disoõe sobre a utilizacão do
processamento eletrônico de dados nos 'serviços
eleitorais e dá outras providências'. t

RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR.
PARECER: pela constitucionalidade, legalidade,
juridicidade. regimentalidade. falta de técnica legislativa
e, no mérito, peja rejeição

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NQ 828-A/95 - dos Srs. Márcio
Reinaldo Moreira e Antônio do Valle - que 'dispõe sobre
a complementação da aposentadoria do pessoal da
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
EMBRAPA e do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE, e dá outras providências'.
(Apensado: PL n91.068/95).
RELATOR: Deputado CLÁUDIO CAJADO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, do PL 1.068195. apensado e do
substitutivo da Comissão de Seguridade Social e
Família, com emendas.

o .. Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N2 885-B/1995 - da Sra. Maria Elvira
- que 'institui o Programa Nacional de Mutirões
Habitacionais com Mulheres. '
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e do substitutivo da Comissão
de Seguridade Social e Família, com emendas e
subemendas.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Mendes Ribeiro
Filho e Luiz Antônio Aeury. em 22/09/99.

PROJETO DE LEI N2 4.072-AI98 - do Sr. Sérgio
Carneiro - Que 'dispõe sobre a obtenção de permissão
para dirigir por menores acima de 16 anos, e dá outras
providências'. (Apensados: PL's N~ 4.129198 e
4.135/98)
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.
PARECER: pela inconstitucionalidade. injuridicidade.
falta de técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição
deste e dos Projetos de Lei n2s 4.129198 e 4.135198,
apensados.
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PROJETO DE LEI N2 391/99 - do Sr. Enio Bacci - que
'altera inciso 11. dO ârt. 198 da Lei n2 8.069. de
13/07/1990, e dá oúttás providências'.
RELATOR: Deputado ANTàNIO CARLOS 81SCAIA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade, falta
de técnica legislativa e, no mérito. pela rejeição.

P A U'TA N° 107/99

A • Proposições ,sujeitas a disposições
especiais (arts, 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NI!
476/97 • do Sr. Valdemar Costa Neto e outros - que
'inclui artigo ao, Título IX - Das Disposições
Constitucionais Gerais. estabelecendo critério para
efeito de pagamento de aposentadoria. quando o
segurado houver pertencido a diferentes regimes de
previdência social e revoga o § 32do art. 40 e o § 22do
art. 202 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA.
PARECER: a ser proferido

B - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA (art. 155 do RI)

PROJETO DE LEI N2 451/95 - do Sr. Arlindo Chinaglia
que 'dispõe sobre medidas de prevenção e repressão
aos fenômenos de violência por ocasião de comoetições
esportivas e dá outras providências'. (Apensados: PL
n2s 865/95. 928/95. 1.081/95 e 2.141/96)
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade.
técnica legislativa 'e. no 'mérito. pela aprovação. deste e
dos PL n2s 865/95. 928/95, 1.081/95 e 2.141/96.
apensados. nos termos do substitutivo apresentado.

PROJETO DE LEI N2 2.259/96 • do Sr. Domingos
Leonelli - que 'institui, nas convenções e nos acordos
coletivos de trabalho o contrato de PrimeIro Emprego'.
(Apensados os PL's NllS 4.151/98 e 4.847/98)
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e dos Projetos de Lei n2s
4.151198 e 4.847/98. apensados, na forma dos
substitutiVOS apresentado.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nll 2.704-8/97 - do Sr. Hugo Biehl •
que "determina a disponibilização pelo Departamento de
Imprensa Nacional, para fins de consulta, do Diário
Oficial da União na Rede de Comunicacão INTERNET".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela inconstitucionalidade.

c - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N2 2.500-8/92 • do Poder Executivo
(MSC 47/92) - que 'dispõe sobre o aumento de capital
nas empresas públicas ou sociedades de economia
mista sob o controle da União e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado LÉO ALCÀNTARA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicídade e
técnica legislativa deste e das emendas da Comissão de
Finanças e Tributação. com subemendas.

PROJETO DE LEI N2 1.238-8/95- do Senado Federal
(PLS nl! 69/95) - que 'altera a Lei n2 5.809. de 10 de
outubro de 1972, que dispõe sobre a retribuição e
direitos do pessoal civil e militar em serviço da União e
dá outras providências'.
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA.
PARECER: a ser proferido

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N!! 1.224/95 - do Sr. João Coser·
que 'inclui entre as contravenções penais a
discriminação consistente na exigência de 'boa
aparência', para fim de recrutamento e seleção de
pessoal".
RELATOR: Deoutado GERALDO MAGELA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade.
técnica legislativa e. no mérito. pela aprovação.
VISTA ao Deputado Inaldo leitão em 12/08/99.

PAU T A N° 109/99

A - Proposições sujeitas a disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO N2
25/1999 - do Sr. Manoel Salvlano e outros - que 'dá
nova redação ao § 12 do art. 239 da Constituição
Federal. que dispõe sobre a destinação de recursos do
Programa de Integração Social - PIS. e do Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP'.
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA
PARECER: pela admissibilidade. com substitutivo.

PAU T A N° 113/99

A - Proposições sujeitas a disposições
especiais (arts, 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NlI
99/1995 - da Sra. Elcione Bartlalho e outros - cue ·altera
a redação do artigo 179 da Constituição Federal·.
(Apensadas: PECos ni<s 144/95, 154/95, 258/95,268/95,
326/96 e 56199)
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA.
PARECER: pela admissibilidade da PEC 99/95. com
emenda: pela admissibilidade da PEC 258/95. com
substitutivo: pela admissibilidade das PECos 268/95.
326/96. 144/95 e 56/99, com substitutivo comum as
quatro propostas e pela admiSSIbilidade da PEC 154/95.
com substitutivo.
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PAU T A N° 116/99

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.2 23/1999 • do
Poder Executivo (MSC 489/1999) - ql,le 'acresce e
altera dispositivos da Lei Complementar n~ 95. de 26 de
fevereiro de 1998'.
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade.
técnica legislativa e, no mérito. pela aprovação. com
substitutivo:

PAU T A N° 119/99

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA (art. 155 do RI)

PROJETO DE LEI N2 1029/1991 . do Sra. Fátima
Pelaes - que 'dá nova redação ao artigo 32 da Lei
7.537. de 02 de setembro de 1985. que -dispõe sobre o
cheque'" Apensados: (PL 2230/1991.PL 4025/1993.PL
4064i1993.PL 99211995.PL 2391/1996.PL 338211997.PL
2578/1996.PL 1169/1999.PL 186/1999)
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa deste e dos apensados, com
emendas; e pela antiregimentalidade da emenda do
Deputado Paes Landim.

PROJETO DE LEI N2 694/1995 • do Sr. Alberto
Goldman • que 'institui as Diretrizes Nacionais de
Transporte Coletivo Urbano e da outras providências"
Apensados: (PL 1974/1996)
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade.
téCnica legislativa deste, com Substitutivo; e pela
inconstitucionalidade. injuridicidade e Inadequada
técnica legislativa do apensado.

B - Proposições sujeitas a apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N2 1620/1996 • do Sr. Paes Landim·
que "altera a Lei n2 6.088. de 16 de julho de 1974. que
'dispõe sobre a criação da Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco
CODEVASF e dá outras providências"."
RELATOR: Deputado PAULO MARINHO
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa

PAU T A N° 123/99

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENrAR N2 160/1993 • ao
Sr. Paulo Bemardo . que 'alt~ra a redação do art. 1~
inCISO I. alínea "g" da Lei Complementar n'- 64, de 1990.
que declara inelegível o candidato que tenha tido contas
relativas ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanave!". Apensados:
PLC 2711995, PLC 3211995, PLC 6211995 e PLC
76/1996)
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
PARECER: pela injuridicidade deste e dos Projetos ae
Lei Complementar n2 32195 e 62195. apensados, e. no
mérito pela sua rejeição: pela inconstitucionalidade do
Projeto de Lei Complementar n276/96 e, no mérito. pela
sua rejeição; pela constitucionalidade. juridicidade.
técnica legislativa do Projeto de Lei Complementar
27/95. e. no mérito. pela sua aprovação.

B - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N2 1176/1995 . do Poder Executivo·
que "estabelece os principios e as diretnzes para o
Sistema Nacional de Viação e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSE ROBERTO BATOCHIO
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa deste. do Substitutivo da Comissão de
Viação e Transportes e da Subemenda da Comissão de
Finanças e Tributação. nos termos do substitutivo
apresentado.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 1411 Al1996 . do Sr. Femando
Gabelra • que 'fixa normas gerais para a pratica do
naturismo e dá outras providênCIas".
RELATOR: Deputado lNALDO LEITÃO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e das emendas da ComIssão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias. e. no
mérito. pela aprovação deste e das emendas. com
substitutivo.

PROJETO DE LEI N2 50311999· do Sr. Enio Bacci • que
"dilata para 6 (seis) meses o prazo para ingressar com
inventário ou partilha e dá outras providências. '
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade.
técnica legislativa e. no mérito. pela rejeição.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Marcos Rolim e
lédio Rosa. em 30/06199.
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P A UT A N° 124/99

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA (art. 155 do RI)

PROJETO DE LEI N2 1.419/1999 - do Sr. Duilio
Pisaneschi - que "altera dispositivo da Lei n2 9.427,de
26 de dezembro de 1996".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA
PARECER: pela inconstitucionalidade

PAU T A N° 132/99

A - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N2 3184A/1997 - do Sr. Ubiratan
Aguiar - que 'altera o art. 15 da Lei n2 9.424, de 24 de
dezembro de 1996. que dispõe sobre o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
e de Valorização do Magistério".
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, na forma do substitutivo apresentado
VISTA ao Deputado lédio Rosa. em 25/08/99
O Deputado lédio Rosa apresentou voto em separado

PAU T A N° 134/99

A - Proposições sujeitas à disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
63211998 - do Sr. Gonzaga Patriota - que 'altera os
artigos 143 e 144 da Constituição Federal, tomando o
Serviço Militar voluntário e estendendo às polícias
militares e corpos de bombeiros militares a competência
para a formação de reservistas.'
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO
PARECER: pela admissibilidade

PAU T A N° 136/99

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N2 3875/1993 - do Senado Federal
(PLS 125/90) - que "dispõe sobre a Política Nacional de
Conservação e Uso Racional de Energia e dá outras
providências. '
RELATOR: Deputado IÉDIO ROSA
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa oeste, das Emendas n~s 3 e 4 da

Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias e do Substitutivo da Comissão de Minas e
Energia, na forma das 13 em~ndas oferecidas pelo
Relator e pela inconstitucionalidade da Emenda n2 1 e
injuridicidade da Emenda n22, ambas da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias

PROJETO DE LEI NQ 3780/1997 - do Senado Federal
(PLS 2581961 - que "dispõe sobre a obrigatonedade de
fotografia no título de eleitor e dá outras providências.'
Apensados: (PL 1205/1999)
RELATOR: Deputado GERSON PERES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. na
forma do substitutivo apresentado

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N2 1840/1996 - do Sr. Airton Diop 
aue "dispõe sobre a obngatoriedade de tradução para a
Língua Portuguesa de expressões escritas em idioma
estrangeiro nas obras literárias, técnicas e cientificas."
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e. no mérito, pela aprovação, com
emendas

PAU T AN° 137/99

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

. EMENDA DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE
LEI N2 3.066-D. de 1997 - que "dispõe sobre a Carreira
de ADOio Técnico-Administrativo do Ministério Público
da União - MPU. fixa os valores de sua remuneração e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DeculSo:2·Sessão
Última sessão: 23/11/99

Projetos de Lei (art. 119, I do RI)

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade (art. 54,1)

PROJETO DE LEI NR 66-8/1999· da Sra. Iara Bemardi
- que 'dispõe sobre a criação de Programa de
Orientação Sexual, de Prevenção das OST/AIDS e db
Uso Abusivo de Drogas e dá outras providênclas·.
RELATOR: Deputado: ANTÔNIO CARLOS BISCAIA
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PROJETO DE LEI N2 390-A/1999 - do Senado Federal
iPLS 91/98) - que "institui o Conselho Federal do
Secretariado - CFSEC e os Conselhos RegionaIS de
Secretariado - CRSEC; dispõe sobre a fiscalização do
exercício profissional e da outras providências".
RELATOR: Deputado NEY LOPES

PROJETO DE LEI NQ 3.704-A/1997 - do Sr. Aldo Rebelo
que "cria os Conselhos Federal e RegionaiS de

Sociólogos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA

Decurso:3a Sessão
Última sessão: 22/11/99

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade (art. 54,1)

PROJETO DE LEI Nº 596-A/1999 - do Sr. Enio Bacci 
que "proiege comissões de vendedores viajantes e dá
outras providências". (Apensado PL ng 598/1999)
RELATOR: DeDutado AUGUSTO FARIAS

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:2a Sessão
Última Sessão: 23/11/99

AS PROPOSICÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERAO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBRO DESTA
COMISSÃO

Substitutivos (art. 119, " e § 1°)

PROJETO DE LEI N2 2.272-A/96 - do Sr. José Carlos
Vieira - que "dispõe sobre as embalagens retornáveis
de vidro das cervejas comercializadas no pais e dá
outras providências·.
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR

PROJETO DE LEI N2 2.949/97 - do Sr. Eduardo Jorge
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de reciclagem
dos materiais plásticos, metálicos e borracha utilizados
na fabricação de autornoveis e outros veículos
automotores·
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATIO

Decurso: 4a Sessão
Última Sessão: 19/11/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI Nº 232.'99 - do Sr. Rubens Bueno 
que "dispõe sobre a rotulagem de prOdUtos vendidos
'como complementos alimentares e como ronte natural
de elementos qUImIcos".
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO

PROJETO DE LEI Nº 1.461/99 - do Sr. Luiz Bittencour:
- que "dispõe sobre a reserva de assentos pará
pessoas obesas nos sistemas de transporte público
coletivo rodoviário urbano e Interestadual".
RELATOR: Deputado DUILlO PISANESCHI

PROJETO DE LEI NQ 1.464/99 - do Sr. Rodrigo Maia 
que -dispõe sobre a unidade de tempo de tarifação nas
cnamadas telefônicas-.
RELATOR: Deoutado CELSO RUSSOMANNO

PROJETO DE LEI Nº 1.621/99 - do Sr. Gilberto Kassab
- que "dispõe sobre a Identificação dos alimento"
oferecidos ao consumo nos estabelecimentos qUé
especifica".
RELATOR: Deputado PEDRO PEDROSSIAN

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E

INTERIOR

Local: Plenário 14, Anexo 11
Horário: 9h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:
"Apresentação e discussão da criação do Imposto Verde
para as rodovias federais".

.cONVIDADOS:
Deputado Germano Rigotto. Deputado Mussa Demes.
Os Senhores: Marcos Bicalho dos Santos, Diretor
Superintendente da ANTU; José Antonio Fernandes
Martins, presidente da Associação Nacional dos
Fabricantes de Carrocerias para Ônibus e um
representante da Confederação Nacional dos
Trabalhadores de Transporte.
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AVISOS

P.f:?OPOSlçAo SUJEITA A RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE SEXTA-FEIRA (19111~9)

Projeto de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° .1.721/99 - do Senhor Agnaldo
Queiroz - que "Dispõe sobre o funcionamento .de
piscmas coletivas e públicas e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado. SERGIO NOVAIS

Local: Plenario 9. anexo 11
Horário: 10h

PAU T A N° 33/99

REUNIÃO ORDINÁRIA

Discussão. para oferecimento de subsídios" ~s'

Comissões de Méritos do:

PROJETO DE LEI Nº 2.787/97 - do Sr. Eduardo Jorge·
que "estabelece que o porte de armas de fogo legai será
exclusivo para militares'.
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA
PARECER: com oferecimento de Substitutivo

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA

ECOMÉRCIO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 12 Sessão
Última sessão: 24/11/99

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

PROJETO DE LEI N2 1.142/99 • do Sr. Avenzoar Arruda
. que 'dispõe sobre as informações empresariais a
serem fornecidas aos sindicatos profissionais com a
finalidade de subsidiar a negociação coletiva'.
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS

Decurso: 32 Sessão
Última sessão: 22/11/99

Substitutivo (art. 119, "e § 1°)

PROJETO DE LEI N2 525/99 • do Sr. Léo Alcântara •
que 'autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo de
apoIo à Microempresa. a ser administrado pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econõmlco e Social·
BNDES. alterando a Lei nl! 9.491, de 9 de setembro de
1997'. (Apensados: PL's n2s 547/99. 614/99.1.157/99 e
1.666/99)
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI

PROJETO DE LEI N2 316/99 • do Sr. Simão Sessin •
que 'dispõe sobre a obrigatoriedade dos shoppmg
centers contarem com ambulâncias ou UTls móveis
para transoorte de vítimas de emergências'.
RELATOR: Deputado RUBEM MEDINA

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA EDESPORTO

PAU T A N° 65/99

Local: Plenário 10, Anexo 11
Horário: 10 horas

A - Proposições Sujeitas a Apreciação
pelo Plenário da Casa:

P.RIORIDADE

?RQJETO DE LEI Nº 4.155;98 • do Sr. Ivan Valente e
outros • que "aorova o Plano NaCIonal de Educacào·.
Aoensado: PL n" 4:173/98. . .
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN
PARECER: favorável. com substit~tjvo, ao PL n"
4.173/98. apensado. e às emendas apresentadas ao PL
4.173198 de n2s 1,2.4,5,6,7,8,10,14,15.18,20,24.
25. 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 e 35, de 1998 e 4, 5 e 6,
de 1999 e contrário ao PL n2 4.155/98 e às emendas ao
PL n2 4.173/98 de n2s 3.9, 11, 12, 13, 16, 17, 19.21,
22,23,29,34,36 e 37, de 1998 e 1,2,3. 7 e 8. de
1999, com complementação de voto favorável às
emendas apresentadas ao substitutivo de n"s 1. 2, 4, 5,
12.15,16,19,21,24,27,29,30,31,38.39,40,42.45,
46,48,49.53,54.56.59.61,68,69.70.76.77.78.80,
81! 82, 85, 86. 91, 93, 95, 97. 98, 99, 101, 102, 104,
107,110,112.113.114,117,118,121,122,125,126,
127,128.129,134,136,137,139.140,144,146 e 155,
de 1999 e contrário às de n2s 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13,
14,17,18,20,22,23,25,26,28,32,33,34,35.36,37.
41,43.47.50,51,52.55,57,58.60.62,63,64,65,66,
67.71,72,73,74,75,79.83,84,87,88,89.90.92,94,

.96; 100, 103. 105, 106, 108, 109, 111, 115. 116, 119,
120,123,124,132.133,135,138,141,142,143,145.
147, 148, 149, 150, 151. 152, 153, 154, 156. 157, 158,
159 e 160 de 1999
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COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTACÃO

o

AVI S O

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 10 dia
Último dia: 24/11/99

Projetos de Lei (Art. 119, I e § 1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira
e Orçamentária (art. 54, 11):

PROJETO DE L.EI N2 2.030-Al96 - do Sr. InácIo Arruda
- que "dispõe sobre as condições de segurança e
salubridade dos trabalhadores da limpeza encarregados
da coleta de resíduos sólidos".
RELATOR: Deputado CLEONÂNCIO FONSECA

PROJETO DE LEI N2 3.730-Al97 - da Sra. Esther
Grossi - que "acrescenta dispositivo ao Artigo 77 da Lei
9.394/96".
RELATOR: Deputado MANOEL SALVIANO

PROJETO DE LEI Nº 802-Al99 - do Sr. Ricardo
Noronha - que 'altera a Lei nº 4.726. de 13 de julho de
1965. que dispõe sobre os Serviços do Registro do
Comércio e Atividades afins, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ RONALDO

8 - Da Análise da Adequação Financeira
e Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N2 4.821-Al98 - do Sr. Hugo Biehl 
que 'acrescenta parágrafo ao art. 31 do Decreto-lei n2
1.598. de 26 de dezembro de 1977, que trata do
imposto sobre a renda".
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA

PROJETO DE LEI Nº 550-Al99 - do Sr. Wilson Santos 
que 'estabelece alíquota mais gravosa, no âmbito do
imposto de renda. para a remuneração pela exploração
de obras audiovisuais estrangeiras·.
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA

PROJETO DE LEI N2 712-Al99 - do Sr. Sérgio Reis·
que "altera a Lei n2 4.506. de 30 de novembro de 1964.
que dispõe sobre o imposto que recai sobre as rendas e
proventos de qualquer natureza'.
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA

PROJETO DE LEI N2 919/99 - do Sr. Ferter Júnior - que
'estabelece a exigência de certidão negativa de tributos
municipais para obtenção de financiamento oriundo de
recursos públicos'.
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS

PROJETO DE LEI Nº 1.272/99 - do Sr. Milton Temer 
que 'dispõe sobre a incidência do imposto de renda na
fonte sobre importâncias pagas a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior".
RELATOR: Deputado LUIZ SALOMÃO

PROJETO DE LEI Nº 1.526-A!99 - do Sr. Ubiratan
Aguiar • que "dispõe sobre isenção do Imposto de
Renda na premiação de vencedores de concursos
artísticos. literários e culturais".
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER

PROJETO DE LEI N2 1.648/99 - do Sr. Freire Júnior 
que "acrescenta parágrafo único ao art. 1i da Lei ni

4.348. de 26 de junho de 1964. e ao art. 804 da Lei n2

5.869. de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, dispondo sobre o prazo de validade de medida
liminar contra a Fazenda Pública".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

PROJETO DE LEI Nº 1.675/99 - do Sr. Jorge Pinheiro·
que "toma obrigatória a existência de sistema de
segurança nas casas lotéricas em todo o país".
RELATOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA

PROJETO DE LEI Nº 1.763/99 - do Sr. Ricardo Barros 
que "altera o § 22 do Decreto n2 70.235. de 6 de março
de 1972, nos termos que especifica".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

A PROPOSIÇÃO ABA/XO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

PROJETO DE LEI N2 377/99 - do Sr. Milton Temer- que
'dispõe sobre a incidência do imposto de renda na fonte
incidente sobre lucros e dividendos pagos ou creditados
por pessoa jurídica". (Apensado: PL nll 1.034/95)
RELATOR: Deputado CLEONÂNCIO FONSECA
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COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL EFAMíLIA

Reunião: Plenário 7 - Anexo 11
Horário: 10 horas

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:
"debater a questão dos medicamentos '.

CONVIDADOS:

-Dr. JOSÉ EDUARDO BANDEIRA DE MELLO,
Presidente da Associação Brasileira da Indústria
Farmacêutica - ABIFARMA;
-Oro JANUÀRIO MONTEONE. Diretor Administrativo e
Financeiro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
do Ministério da Saúde;
-Dr. FERNANDO DE CASTRO MARQUES, Presidente
da Associação dos Laboratórios Nacionais - ALANAC;
-Dr. LYNN SILVER, Coordenadora do Instituto de
Defesa do Consumidor - IDEC; e Representante da
Sociedade Brasileira de Vigilância de Medicamentos 
SOBRAVIME;
-Dr. PAULO DE TARSO. Secretaria de Direito
Econômico do Ministério da Justiça;
·Dr. ARNALDO ZUBIOLLI, Vice-Presidente do Conselho
Federal de Farmácia - CFF;
-Dr. EDSON DE OLIVEIRA, Presidente do Conselho
Federal de Medicina.

AVISO

PROPOSiÇÕES EM FASE _ DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSOES)

Decurso:5B Sessão
Última Sessão: 18/11/99

Projetos de Lei (Art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N2 3156/92 - do Poder Executivo
(MSC n2 524/92) • que 'elimina a cobrança da taxa
incidente sobre a Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART, referente a serviços de engenharia,
arquitetura e agronomia. instituída pela Lei n2 6.496, de
7 de dezembro de 1977".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ

PROJETO DE LEI N2 1528/99 - do Sr. Jorge Pinheiro 
que 'estabelece normas quanto ao comércio de bebidas
alcoólicas a portadores de deficiência mental e dá
outras providências'.
RELATOR: Deputado LAVOISIER MAIA

PROJETO DE LEI N2 1630/99 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que 'isenta de pagamento de tarifa de água e
esgoto das companhias públicas de saneamento elou
empresas concessionárias, os usuários de baixa renda'.
RELATOR: Deputado EULER MORAIS

PROJETO DE LEI Nº 1660/99 - do Sr. Alberto Mourão 
que 'exclui dos efeitos da intervenção ou liquidação
extrajudicial de instituição financeira os depósitos e
aplicações de entidades fiI~ntrópicas e assistenciais',
RELATOR: Deputado JOSE L1NHARES

PROJETO DE LEI Nº 1759/99 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que 'Dispõe sobre medidas básicas
indispensáveis a assegurar o estado de integridade e
eficiênCIa dos sistemas de climatização.".
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE

PROJETO DE LEI Nº 1816/99 - do Sr. Raimundo
Gomes de Mattos . que 'institui o Dia Nacional dos
Agentes Comunitários de .Saúde':
RELATORA: Deputada LUCIA VANIA

PROJETO DE LEI Nº 1818/99 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que 'toma obrigatória a inclusão nas bulas de
medicamentos. de recomendações e advertências sobre
seu uso, em linguagem braile".
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA

PROJETO DE LEI Nº 1821/99 - da Sr. Nelson
Marchezan - que 'Dispõe sobre o cancelamento de
débitos previdenciários dos Aeroclubes.'.
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE

PROJETO DE LEI Nº 1833/99 - do Dr. Hélio - que
"Dispõe sobre o incentivo ao contrato de trabalho para o
adolescente abandonado e infrator.".
RELATOR: Deputado MARCONDES GADELHA

PROJETO DE LEI Nº 1835/99 - do Sr. Enio Bacci - que
'Proíbe a discriminação. sob qualquer forma, às
mulheres.'.
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA

PROJETO DE LEI Nº 1854/99 - do Senado Federal
(PLS n2206/99) - que 'intitui o Programa de
Complementação Alimentar para Famílias Carentes 
Proalimentar".
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN

PROJETO DE LEI Nº 612199 - do Sr. Saulo Pedrosa 
que 'dispõe sobre a obrigatoriedade de cirurgia plástica
reconstrutiva ou redutora de mama, pelos serviços
públicos próprios ou conveniados, e dá outras
providências' .
RELATOR: Deputado VICENTE CAROPRESO

PROJETO DE LEI Nº 706-A/99 - do Pastor Valdeci - que
'dispõe sobre a destinação de percentual da produção
de vitaminas e saiS minerias às gestantes e crianças
carentes'.
RELATOR: Deputado ARMANDO ABÍLlO
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COMISSÃO DE TRABALHO;. DE
ADMINISTRAÇÃO ESERViÇO

PÚBLICO

Local: Plenário 12 - Anexo"
Horário: 1Oh

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:

DEBATE SOBRE O PROJETO DE LEI N2 4.829/98,
QUE DISPÕE SOBRE O EXERCíCIO DA PROFISSÃO
DE ORTOPTISTA

CONVIDADOS:

- LAís BEVILAQUA DE OLIVEIRA - Presidente da
Associação Brasileira de Ortóptica / SP:

- VIVIAN KAZUE A. V. SECIN - Coordenadora do
Curso de Ortóptica do Instituto Brasiieiro de Medicina oe
Reabilitação - IBMR 1RJ:

- WANDA BEILNER HENTSCHEL - Secretaria-Geral da
AssocIação Riogrande~se de Ortóptica;

• MATHILDE CARVALHO SARDINHA - Ortoptista;

- MARCO ANTÕNIO CHAVES - Ortoptista;

- ELíSIO OLIVEIRA FILHO - Ortoptista.

AVISOS......:.

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE SEXTA (DIA 19/11/99)

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N2 390/95 - do Sr. João Mellãa Neto - .
que "regulamenta a livre associação sindical de
trabalhadores e empregadores e dá outras
providências". .
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA

PROJETO DE LEI N2 2.713-A197 - do Sr. Paulo Paim 
que ·protege. na forma da lei, o doador de órgãos e o
trabalhador submetido a transplante de órgãos".
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN

PROJETO DE LEI N2 83-A199 - do Sr. Luiz Piauhylino 
que "dispõe sobre a adequação dos sistemas
computacionais à transição para o ano 2000'.
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY

PROJETO DE LEI N2 214/9~i· do Sr. Ricardo Berzoini 
que "dá nova redação ao parágrafo segundo do artigo
224 da Consolidação das Leis dei Trabalno - Decreto-Lei
n9 5.452. de 19 de maio de 1943".
RELATOR: Deputado PAljLO PAIM

PROJETO DE LEI N2 388/99 -do Sr. Milton Monti - que
"regulamenta a realização de rodeios. similares e dá
providências correlatas". (Apensado: PL n2 1.679/99)
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI

PROJETO DE LEI N2 555-A/99 • do Sr. Robson Tuma 
que "proíbe o exercício, pelas pessoas que identifica,
durante o prazo que estabelece e para os postos que
enumera, de cargos, empregos. funçóes e demais
formas de prestação de serviços para pessoas jurídicas
que tenham sido objeto de transferência do domínio
público para o privado". ,
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SA

PROJETO DE LEI Nll 677/99 - do Sr. Freire Júnior - que
"dispõe sobre a fixação dos valores das contribuições
anuaiS, multas disciplinares, taxas e emOlumentos
devidos às entidades de fiscalização ae exercício
profissional. e dá outras orovidências·.
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO

PROJETO DE LEI N2 812-A/99 - do Sr. Antônio Carlos
Biscaia • que "disciplina o exercício da profissão de
carregador de bagagens nos aeroportos e dá outras
providências'.
RELATOR: Deputado AVENZOAR ARRUDA

PROJETO DE LEI N2. 1.107·A/99 • do Sr. Bispo
Rodrigues • que "disPÕe sobre a obrigatoriedade de as
agências estrangeiras de publicidade e propaganda,
quando contratadas por empresas nacíonais para a
realização de trabalhos de sua área no Brasil, utilizarem
trabalhadores brasileiros na composição da mão-de
obra prevista para a respectiva execução do serviço".
RELATOR: Deputado EDUARDO CAMPOS

PROJETO DE LEI N2 1.397/99 • do Sr. Moreira Ferreira
- que "dá nova redação ao art. 897 e seus parágrafos da
Consolidação das Leis do Trabalho, sobre agravos de
petição e de instiumento".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI Nll 1.419/99 - do Sr. Duílio
Pisaneschi - que 'altera dispositivo da Lei nll 9.427. de
26 de dezembro de 1996'. .
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE

PROJETO DE LEI Nll1.443199 - do Sr. Bispo Rodrigues
• que 'dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de
exame toxicológico para os fins que especifica".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE

PROJETO DE LEI N2 1.457199 - do Sr. Pompeo de
Mattos • que "estabelece prazo para reclamatórias
trabalhistas. prescrição de direitos e dá. outras
providências".
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY
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PROJETO DE LE! NIl 1.47Q/99 - do Sr. Marcelo Déda •
que 'dispõe sobre, a ,exercício profissional da
especialização de Engenheiro de Petróleo'.
RELATOR: Deputado PSDFtOCORRÊA

"",

PROJETO DE LEI NIl 1.472/99 - do Sr. Antônio Feijão'·
que 'regulamenta o art. 14, §§ 19 a 42 do Ato das
Disposições Constitucionaisl Transitórias, o art. 235, IX.
'a" e "b" da Constituição Federal, a Lei Complementar
nll 41, de 22 de dezembro'de 1981, e o art. 31 da
Emenda Constitucional n51 19; e dá outras providências',
RELATOR: Deputado LUIZ ANTÔNIO FLEURY

PROJETO DE LEI N51, 1.489/99 • do Sr. Paes Landim 
que 'regulamenta o § 22 do art. 74 da Constituição
Federal'. '
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES

PROJETO DE LEI NIl 1.539/99 • do Sr. Ricardo Noronha
• que "dispõe sobre a profissão Oe Publicitário e oa
outras orovidências'.
RELATOR: Deputado LUIZ ANTÔNIO FLEURY

PROJETO DE LEI N2 1.561/99 • do Sr. Pompeo de
Mattos • que 'altera o art. 844 da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, e dá outras providências'.
(Apensado: PL n21.690/99)
RELATOR: Deputado MEDEIROS

PROJETO DE LEI NIl 1.564/99 • do Sr. Francisco Garcia
- que 'altera o inciso 11 do art. 92 da Lei nll 7.998, de 11
de janeiro de 1990, reduzindo o tempo mínimo exigido
de cadastramento do empregado junto ao Fundo de
Participação PIS-PASEP, para fins de recebimento do
abono salarial'.
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA

PROJETO DE LEI N9 1.573/99 - do Sr. Caio Rie/a' - que
'dispõe sobre a profissão de fotógrafo e determina
outras providências'. .
RELATOR: Deputado VIVALDO BARBOSA

PROJETO DE LEI NIl1.592199 - do Sr. Enio Bacci • que
'institui a substituição gradual do papel branqueado a
cloro pelo tipo não clorado nos órgãos da administração
pública direta ou indireta do Governo Federal e dá
outras providências'.(Apensado: PL n21.634/99)
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI

PROJETO DE LEI N2 1.597/99 - do Sr. Marcelo Barbieri
- que 'cria o Conselho Federal dos Técnicos de
Segurança do Trabalho - CONFETEST - e os
Conselhos Regionais dos Técnicos de Segurança do
Trabalho - CORETEST, e dá outras providências'.
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN

PROJETO DE LEI N2 1.611199 - do Sr. Marcos Rolim 
que 'acrescenta artigo à Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, para conceder licença remunerada à
empregada adotante ou com guarda judicial de menor'.
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY

PROJETO DE LEI N2 1.632199 - do Sr. Jorge Tadeu
Mudalen - que 'revoga os arts. 52 e 46 do Decreto n2

21.981, de 19 de outubro de 1932, que 'regula a
profissão de Leiloeiro em todo o País', e o art. 32da Lei
nll 4.021, de 20 de dezembro de 1961, que 'cria a
profissão de Leiloeiro Rural e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO

PROJETO DE LE! NIl1,637t'99 - da Sra. Esther Grossi -.
que 'dispõe sobre a colocação obrigatória de obras de
arte em edificações do poderpúblico federal'.
RELATOR: Deputado PAULO PAIM

PROJETO DE LEI NIl 1.653/99 - do Sr. Simão Sessim 
que 'dispõe sobre a compensação de dividas
municipais relativas às contribuições previdenciárias
arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), e as relativas ao Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS) e aos Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PISI PASEP)'.
RELATOR: Deputado ENIVALDO RIBEIRO

PROJETO DE LEI N2 1.657/99 • do Sr. Geraldo Magela
- que "dispõe sobre a contratação de estagiários pelas
pessoas jurídicas de direito privado e órgãos da
administração pública. e dá outras provIdências'.
RELATOR: Deputado AVENZOAR ARRUDA

PROJETO DE LEI N2 1.667/99 - do Sr. Dr. Rosinha 
que "institui a carta de fiança para locação de imóvel
residencial por servidores civis e militares da União'.
RELATOR: Deputado PEDRO CORRÊA

PROJETO DE LEI N2 1.673/99 • do Sr. Enio Bacci • Que
'dispõe sobre a proibição de descontos nos salários dos
frentistas de postos de combustiveis em função da
ocorrência da emissão de cheques sem fundos e dá
outras providências'. (Apensado: PL n21.749/99)
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI

PROJETO DE LEI N2 1.718/99 - do Sr. Sérgio Novais 
que 'autoriza a utilização de vantagens salariais
judicialmente reconhecidas para pagamento de dívidas
junto à União e bancos públicos'.
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI

PROJETO DE LEI N9 1.766199 - da Sra. Ângela
Guadagnin - que "mOdifica a Lei n~ 5.584, de 26 de
junho 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 judicíária na
Justiça do Trabalho e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

PROJETO DE LEI N2 1.767/99 - do Sr. De Velasco 
que 'define o grupo econômico como empregador e dá
outras providências'.
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY

PROJETO DE LEI N2 1.775/99 - do Sr. Sérgio Novais 
que 'altera o art. 522 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, para dispor sobre composição da
diretoria e do conselho fiscal dos sindicatos'.
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI N2 1.779/99 - do Sr. Bispo
Wanderval • que 'concede adicional de insalubridade
aos trabalhadores que atuam no combate à raiva dos
animais herbívoros'.
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN

PROJETO DE LEI N2 1.781/99 - do Sr. Jovair Arantes
que 'dispõe sobre o cancelamento das sanções
administrativas que discrimina, aplicadas a servidores
públicos, e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS
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PROJETO DE LEI Nº 1.788/99 - do Sr. Freire Júnior 
cue 'veda a contratação. pela Administração Pública. de
empresas inadimplentes com o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS e com o Programa de
Integração Social - PIS'.
RELATOR: Deputado EDUARDO CAMPOS

PROJETO DE LEI N2 1.789/99 - do Sr. Freire Júnior 
cue "regulamenta o custo e o pagamento de serviços
gráficos oficiais quando organizados·· em autarquias.
emoresas públicas ou sociedade de economia mista".
RELATOR: Deputado RICARDO NORONHA

PROJETO DE LEI N2 1.793/99 - do Sr. João Magno 
que 'acrescenta parágrafos ao art. 477 da Consolidação
das Leis do Trabalho· CLT, a fim de determinar ao
empregador a obrigação de fomecer ao empregado, no
ato da rescisão de contrato de trabalho, documento
comprobatório das atividades por ele exercidas em
condições especiais'.
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI

PROJETO DE LEI Nº 1.804/99 - do Sr. Freire Júnior 
que dispõe sobre o pagamento de dívidas de entidades
sindicais resultantes de processos judiciais e dá outras
providências' .
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI N2 1.820/99 - do Sr. Alberto Fraga·
que "dispõe sobre promoções de praças, por tempo de
serviço, na Polícia Militar do Distrito Federal'.
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA

PROJETO DE LEI Nº 1.830/99 - da Sra. Maria Elvira 
que 'dispõe sobre o exercício da profissão de
Turismólogo e autoriza a criação do Conselho Federal e
dos Conselhos Regionais de Turismo'
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA

PROJETO DE LEI N2 1.846/99 - do Senado Federal
(PLS n2 493/99) - que 'autoriza a criação do Conselho
Federal e dos Conselhos Regionais dos Técnicos
Industriais'.
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA

PROJETO DE LEI N2 1.869/99 - do Sr. Júlio Redecker 
que 'autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que
menciona'.
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

DeculSo:4·Sessão
Última Sessão: 19/09/99

A PROPOS/çAO ABAfXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI W 3.347197 - do Sr. João Cóser 
que 'toma obrigatória a emissão de documento
informativo das condições de trabalho insalubres e
periculosas, e dá outras providências'. (Apensado: PL
na 3.597/97)
RELATOR: Deputado PAULO PAIM

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:5B sessão
Última sessão: 18/11/99

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1º)

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 662199 - do Sr. Luís Eduardo 
que 'toma obrigatória a instalação de postos de
atendimento médico de urgência ao longo oas rodovias
federais e dá outras providências' (apenso o PL n2

1.393/99).
RELATOR: Deputado íGOR AVELlNO

Decurso: 4· sessão
Última sessão: 19/11/99

Substitutivo (art. 119, II e § 1º)

A PROPOSfÇÃO ABAfXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 975/99 - do Sr. Pompeo de Mattos
- que 'obriga os Centros de Habilitação de Condutores
CHCs, a adaptarem dez por cento de sua frota para o
aprendizado de pessoas portadoras de deficiência física
e dá outras providências' (apenso o PL n2 1.510/99).
RELATOR: Deputado ROMEU QUEIROZ

DecuTSo:3·sessão
Última sessão: 22111/99

Projetos de Lei (art. 119, I, do RICO)

PROJETO DE LEI Nll 1.691-A/96 - do Sr. Silas
Brasileiro - que "obriga as montadoras de veículos
automotores a reduzir a potência dos motores por elas
produzidos'.
RELATOR: Deputado GLYCON TERRA PINTO



Novembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 18 55089

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
(Art. 202, § 3°)

Decurso:4a Sessão
Última Sessão: 26.11.99

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Ng 639-A,
DE 1999 - do Sr. José Carlos Aleluia e outros - que ·dá
nova redação ao paragrafo 52 do art. 14 da Constituição
Federal". (Apensada: PEC 4-A/99).
RELATOR: IBRAHIM ABI-ACKEL.

11I - COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E

FISCALIZAÇÃO

DE
(10

FASE
EMENDAS

EM
DE

AVIS O

PROPOSiÇÕES
RECEBIMENTO
SESSÕES)

PROJETO DE LEI N51 3,839-A/97 - do Sr. Ricardo
Barros - que "dispõe sobre, a prevenção de assaltos ao
transporte rodoviário. coletivo interestadual e
internacional de passa~eiros·.

RELATOR: Deputado IGORAVELlNO

PROJETO DE LEI N51 1.574/99 - do Sr. Valdemar Costa
Neto - que "dá denominação a viaduto na rodovia
Presidente Dutra".
RELATOR: Deput::ao DUIUO PISANESCHI

PROJETO DE :..EI N 1.708/99 - do Sr. Eujácio Simões
- Que "acresGenta dispositivo ao art. 141 da Lei n2
9.503, ú6 1997 - Código de Trânsito Brasileiro·.
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA

PROJETO DE LEI Ng 1.728/99 - do Sr. João Henrique 
que "denomina "Aeroporto João 'Silva Filho" o aeroporto
iocalizado na cidade de Pamaíba. Estado do Piauí".
RELATOR: Deputado ALBERICO FILHO

PROJETO DE LEI N2 1.795/99 - do Sr. Dr. Hélio - que
"acrescenta §§ 52 e 62do art. 280 da Lei n29.503, de 23
de setembro de 1997".
RELATOR: Deputado ARACELY DE PAULA

II - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 137-A/99 - SUBTETO

AVISO Local: Plenário 02. Anexo 11
Horário: 10 h

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
(Art. 202, § 3°)

Decurso: 1;1 Sessão
Última Sessão: 01.12.99

PROPOSiÇÕES
RECEBIMENTO
SESSÕES)

EM
DE

FASE
EMENDAS

DE
(10 PAUTA N° 18/99

PROJETO DE LEI N2 11-B/99-CN, que 'abre ao
Orçamento Fiscal da União. em favor do Ministério dos
Transportes, crédito especial no valor de R$
76.000.000.00, para os fins que especifica.·
RELATOR: Senador ROMERO JUCÁ.
VOTO: Favorável, nos termos propostos no Substitutivo.

PAUTA N° 19/99
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2137-A,
DE 1999 - do Poder Executivo (MSC n2 1.543/99) - que
'estabelece limite para remuneração. subsídio, provento
ou pensão, aplicável aos três Poderes Públicos e ao
Ministério Público·.
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 639-A/99

(APENSADA: PEC 4-A/99)
INELEGIBILIDADE

PROJETO DE LEI N2 22199-CN (Remanescente da
Pauta f'!2 17/99), que 'abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União, em favor de diversos
Órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar no
valor global de R$ 191.004.737,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento·.
RELATOR: Senador MAURO MIRANDA.
VOTO: Pelo desmembramento do Projeto. Favorável ao
Substitutivo, com as emendas acatadas pelo Relator, .
referente ao Projeto de Lei n51 22-A/99-CN e favorável ao
Substitutivo referente ao Projeto de Lei nó! 22-B/99-GN.
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PROJETO DE LEI N2 29/99-CN. que "abre ao
Orçamento Fiscal da União. em favor de Encargos
:=inanceiros da União. crédito suplementar no valor, de'
RS1.019.077.000.00. para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento".
RELATOR: Deputado OSVALDO COÊLHO
VOTO; Favorável, nos termos propostos no Projeto.

MENSAGEM N2 343/99-CN. Relatório acerca da'
execução orçamentária do subprojeto
16.088.0537.1204.0023 - BR • 080/GO - Uruaçu - Padre
Bernardo. lista no Quadro 11 anexo à Lei ng 9.789 de
23/02/99.
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES.
VOTO: Pela autorização da execução dos créditos
orçamentários da dotação orçamentária consignada no
Orçamento da União para 1999, no valor de R$
600.000,00. conforme Projeto de Decreto Legislativo
apresentado.

PAUTA N° 20/99

PROJETO DE LEI N9 34/99-CN. que "abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Gabinete do
Ministro Extraordinário de Política Fundiária, crédito
suplementar no valor de R$ 79.936.000.00 para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento".
RELATOR: Senador NABOR JUNIOR.
VOTO: Favorável, nos termos propostos no Projeto.

PROJETO DE LEI N9 36/99-CN. que "abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça
Eleitoral, crédito especial no valor de R$ 347.000,00,
para os fins que especifica. "
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA.
VOTO: Favorável, nos termos propostos no Projeto.

PROJETO DE LEI N2 37/99-CN. que "abre ao
Orçamento Fiscal da União, em 'favor de Encargos
Financeiros da União, crédito suplementar no valor de
R$ 20.041.582.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento."
RELATOR: Deputado WELLINGTON ROBERTO.
VOTO; Favorável, nos termos propostos no Projeto.

PAUTA N° 21/99

PROJETO DE LEI N2 09/99-CN, que "abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de EncarQos
Financeiros da União - Recursos Sob Supervisão do
Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de
R$ 160.729.000,00, para refOf'ÇO de dotação consignada
no vigente orçamento."
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO
VOTO: Favorável, nos termos propostos no Projeto.

PROJETO DE LEI N2 24199-CN, que "abre ao
Orçamento de Investimento para 1999, em favor das
empresas Companhia Docas do Ceará e Companhia
Docas do Espirito Santo, crédito especial até o limite de
R$ 3.600.00,00, para os fins que especifica.R

RELATOR: Deputado ROMMEL FEIJÓ
VOTO: Favorável, nos termos propostos no Projeto.

PROJETO DE LEI Ng 31/99-CN. que "abre aos
Orcamentos Fiscal e da Segundade Social da União, em
favor de diversos Orgãos· do Poder Executivo. crédito
suplementar no valor global de RS 51.143.245.00, para
reforço de dotações constantes tio orçamento vigente:
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY
VOTO; Favorável. nos termos propostos no Projeto.

PROJETO DE LEI 'N9 32/99-CN, que "abre aos
Orçamentos e da Seguridade Social da União. em favor
de diversos órgãos do Poder Executivo. crédito
suplementar no valor global de R$ 57.827.000.00, para
reforço ae dotações conSIgnadas no orçamento
vigente."
RELATOR: Deputado ALMIR SÁ
VOTO: Favorável. nos termos propostos no Substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 33/00-CN, que "abre ao
Orçamento Fiscal da União. em favor do Ministério das
Minas e Energia e do Ministério do Meio Ambiente.
crédito especial no valor global de R$ 10.000.000,00,
para os fins que especifica."
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA
VOTO: Favor, nos termos propostos no Projeto

PROJETO DE LEI Ng 35/00-CN, que "abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do
Transporte, crédito. suplementar no valor de RS
4.290.301,00, para reforço de dotações para pessoal e
encargos sociais."
RELATOR: Deputado EUNíCIO OLIVEIRA
VOTO: Favor, nos termos propostos no Projeto

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N2 001/99. que
"solicita informacões técnicas e financeiras ao Sr.
Ministro de Estádo dos Transportes sobre projetos
constantes da Proposta Orçamentária para 2000 e das
emendas coletivas apresentadas."
AUTOR: Deputado JOSÉ PRINATE

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (OS) DIAS

*Decurso: 8° dia
Último Dia: 16/11/99
·prorrogado até 18/11/99

PROJETO DE LEI Ng 041/99-CN, "abre ao Orçamento
de Investimento para 1999 em favor da Companhia de
Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE. crédito
especial no valor total de R$ 41211.137,00, para os fins
que especifica."
RELATOA: Deputado FERNANDO MARRONl

PROJETO DE LEI N2 042/99-eN. "abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, crédito
especial no valor de R$ 353.155.000,00, para os fins
que especifica."
RELATOR: Deputado FREIRE JÚNIOR
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PROJETO DE LEI NQ 043/99-CN, "abre ao Orçamento
ja Segundade Social da União. em favor do Ministério
·Ja Agncultura e do Abastecimento. crédito suolementar
no valor de R$ 50.000.000,00, para reforço de dotações'
ao orçamento vigente.'
RELATOR: Ceputado JOSÉ MELO

PROJETO DE LEI N2 044J99-GN. "abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministerio do MeiO
Ambiente, crédit::: suplementar no vaio' de R$
9.849.000.00. par, rerorço de dotacao consignada no
vigente orçamen. .'
RELATOR: Deputado WA....:..=:MIR ',lOKA

PROJETO DE LEI Nº 04Õ/99-CN, "abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão e de encargos
Financeiros da União, credito especIal no valor global de
:'$ 291.000.00, para os fins que especifica.'
RELATOR: Senador LÚCIO ALCÂNTARA

DROJETO DE LEI Nº 046/99-CN, "abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor da Justiça Eleitoral e do
Ministério Público da União, crédito suplementar no
valor global de R$ 1.984.260,00, para reforço de
dotações conSIgnadas no vigente orçamento.'
RELATOR: Deputado FERNANOO GONÇALVES

PROJETO DE LEI N2 047/99-CN, "Abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Senado Federal e da
Presidência da república. crédito especial np valor
global de R$ 2.363.536,00, para os fins qUe especifica.'
RELATOR: Deputado DANILO DE CASTRO .

PROJETO DE LEI Nº 048/99-CN. "abre aosOrçamentqs
Fiscal e da Seguridade Social da União, em' favor da
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cr$dito
suolementar no valor de R$ 4.855.000.00. para reforço
ae dotações consignadas nos vigentes orçamentos.'
RELATOR: Deputado EUJÁCIO SIMÕES

PROJETO DE LEI N2 049/99-CN, "abre ao Orçamento
Fiscal da União. em favor do Minlsterio ao
Planejamento. Orçamento e Gestão. crédito especial no
valor de R$ 5.400.000,00, para os fins que especifica."
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO

PROJETO DE LEI Nº 050/99-CN, "abre aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do
Ministério da Educação, crédito especial no valor de R$
5.949.717,00, para os fins que especifica."
RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE

PROJETO DE LEI Nº 051/99-CN, "abre aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de
diversos Órgãos, crédito suplementar no valor global de
R$ 6.217.926,00, para reforço de dotações consignadas
nos vigentes orçamentos.•
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS KONDER
REIS

PROJETO DE LEI N2 052199-CN. "abre aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União. em favor da
Câmara dos Deputados e do Ministério da Defesa.
crédito suplementar no valor global de RS 7.459.118,00,
para reforço de dotações constantes dos orçamentos
vigentes.'
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES

PROJETO DE LEI Nº 053/99-CN. "abre ao Orçamento
de Investimento. em favor das empresas Casa da
Moeda do Brasil e BANESPA S.A - Corretora de
Seguros. crédito suplementar no valor total de R$
8.5.10.000,00, para os fins que esoecifica.'
RELATOR: Deputado PAULO MOURÂO

PROJETO DE LEI Nº 054/99-CN. "abre aos Orcamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, em' favor da
Justiça do Trabalho. crédito suplementar no valor de R$
8.825.405,00, para reforço de dotações consignadas
nos viaentes orcamentos.,.
RELATOR: Deputado VIRGíLIO GUIMARÃES

PROJETO DE LEI N2 055/99-CN. "abre aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de
diversos Órgãos do Poder Executivo. crédito
suplementar no valor global de RS 11.579.846,00, para
reforço de dotações conSignadas nos vigentes
orçamentos. '
RELATOR: Senador SEBASTIÃO ROCHA

PROJETO DE LEI N2 056/99-CN. "abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor dos .Ministérios da Ciência e
Tecnologia e do Meio Ambiente. crédito especial no
valor global de R$ 11.935.000,00, para os fins que
especifica. "
RElATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA

PROJETO DE LEI Nº 057J99·CN. "abre ao Orcamento
Fi$cal.da União, em favor· do Ministério dos
Transportes, credito especial no valor de R$
12.112.000.00. para os fins que especifica."
flELATQR: Deputado JOSE LOURENÇO

PROJETO DE LEI Nº 058/99-CN. "abre ao Orcamento
Fiscal da União, em favor do Ministério da Áelações
Exteriores, crédito suplementar no valor de R$
23.000.000.00, para reforço de aotações constante de
orçamento vigente.•
RELATOR: Deputado CÉSAR BANDEIRA

PROJETO DE LEI Nº 059J99-CN. "abre ao Orçamento
Fiscal da União. em favor do Ministério da Educação, do
Ministério da Justiça e do Ministério da Integração
Nacional, crédito suplementar no valor global de R$
32.839.000,00. para reforço de dotações constantes do
orçamento vigente.•
RELATOR: Senador ROMERO JUCÁ

PROJETO DE LEI Nº 060J99-CN, "abre ao Orcamento
Fiscal da União, em favor d.os Ministérios dos
Transportes e do Meio Ambiente, crédito suplementar
no valor global de R$ 48.725.754.00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.'
RELATOR: Senador EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS

PR9JETO DE LEI Nº061/99·CN. "abre ao Orçamento
Fiscal da União. em favor de Operações Oficiais de
Crédito. crédito especial no valor ae R$ 49.014.700,00,
para os fins que especifica.'
RELATOR: Senador MOZARILDO CAVALCANTI
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L

PROJETO DE LEI N2 062199-CN, "abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça e do
Ministério da Defesa, crédito suplementar no valor
glooal úc: no,) ,",L.'t::lo.oo~,LJ\.J,paía reTOrç"" ...c: GOLaço\;;_
constantes do orçamento vigente.'
RELATOR: Deputado DAMIÃO FELlCIANO

PROJETO DE LEI N2 063/99-CN. "abre ao Orcamenta
Fiscal da União, em favor da Justiça Eleitóral, do
Ministério de Minas e Energia e do Ministério do Meio
Ambiente, crédito suplementar no valor global de R$
52.544.481,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. '
RELATOR: Deputado BASíLIO VILLANI

PROJETO DE LEI N2 064/99-CN. "abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes,
crédito suplementar no valor de RS 58.781.391,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.'
RELATOR: Deputado JOSE PRIANTE

PROJETO DE LEI NQ 065/99-CN. "abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor de Operações Oficiais de
Crédito. crédito suplementar no valor de R$
65.995.300.00, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento.'
RELATOR: Senador LUIZ OTÁVIO

PROJETO DE LEI NQ 066/99-CN. abre ao orçamento
Fiscal da União, em favor de Operações Oficiais de
crédito, crédito suplementar no valor de R$
76.022.300,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento'
RELATOR: Deputado SANTOS FILHO

PROJETO DE LEI N2067/99-CN. "abre aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União. em favor do
Senado Federal, do Ministério das Relaçóes Exteriores
e do Ministério da Defesas, crédito suplementar no valor
global de R$ 115.771.900,00, para reforço de dotações
constantes dos orçamentos vigentes'.
RELATOR: Senador MOREIRA MENDES

PROJETO DE LEI NQ 068/99-CN, "abre ao orçamento
Fiscal da União, em favor da Justiça Eleitoral, crédito
suplementar no valor de R$ 124.924.041.00, para os
fins que especifica.'
RELATOR: Senador EDISON LOBÃO

PROJETO DE LEI N2 069/99-eN, "abre aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de
diversos Órgãos dos Poderes Legislativo e Executivo,
crédito suplementar no valor global de R$
138.930.729,00, para reforço de dotações consignadas
nos vigentes orçamentos.'
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA

PROJETO DE LEI N2 070/99-eN, "abre aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de
diversos Órgãos do Poder Executivo, crédito
suplementar no valor global de R$ 141.436.100,00, para
reforço de' dotações consignadas no Orçamento
vigente'.
RELATOR: Senador NABOR JÚNIOR

PROJETO DE LEI N2 071 !99-CN, "abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério da Defesa,
crédito suplementar no valor de R$ 143.234.909.00,
~é.lo.;,., I:'J...,;"("" ... C UVI,.a.yu;;:;-::, """ .........:n.a'I ..__ -- .... "f ....... .:... •••.

vigente:
RELATOR: Senador ANTONIO CARLOS VALADARES

?ROJETO DE LEI N2 072199-CN, "abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor de diversos Órgãos do Poder
Executivo, crédito suplementar no valor global de R$
236.537.n4.00, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento:
RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO MOREIRA

PROJETO DE LEI N~ 073199-CN, "abre ao Orçamento
Fiscal da União. em favor do Ministério da Educação,
crédito especial no valor de R$ 246.311 .035,00, para os
fins que especifica.•
RELATOR: Deputado IBERÊ FERREIRA

PROJETO DE LEI N2 074/99-CN. "abre ao Orçamento
fiscal da União. em favor ao Ministerio da Defesa.
crédito suplementar no valor de R$ 336.102.046,00,
para reforço de dotações constantes do orçamento
vigente:
RELATOR: Senador JOSÉ ALENCAR

PROJETO DE LEI N~ 075/99-CN. "abre aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos
Ministérios da Educação e da Previdência e Assistência
Social, crédito suplementar no valor global de
343.049.123.00. para reforço de dotações consignadas
nos vigentes orçamentos:
RELATOR: Senador ANTERO PAES DE BARROS

PROJETO DE LEI NQ 076/99-CN, "abre ao Orçamento
de Investimento para 1999, em favor da Empresa
Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil S/A 
ELETROSUL e de FURNAS Centrais Elétricas S/A,
crédito especial no valor total de R$ 466.853.100,00,
para os fins que especifica.•
RELATOR: Deputado WI.LSON SANTOS

PROJETO DE LEI N2 077/99-CN, "Abre ao Orçamento
de Investimento para 1999, em favor de diversas
empresas do Grupo ELETROBRAS, crédito suplementar
no valor de RS 494.578.820.00, e reduz o Orçamento
de Investimento, de diversas empresas do mesmo
Grupo, no valor global de R$ 472.583.663,00, para os
fins que especifica:
RELATOR: Deputado NÁRCIO RODRIGUES

PROJETO DE LEI N2 078/99-CN, "abre ao Orçamento
de Investimento para 1999, em favor das Empresas
Petróleo S.A. - BR, do Grupo PETROBRÁS e Petrobrás
Distribuidora S.A. - BR, do Grupo PETROBRÁS, crédito
especial no valor total de R$ 507.500.000,00, para os
fins que especifica.
RELATOR: Deputado PAULO FEIJÓ

PROJETO DE LEI N2 079199-CN, "abre ao Orçamento
da Seguridade SOCial da União, em favor do Ministério
da Saúde, crédito suplementar no valor de RS
1.259.061.232,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.
RELATOR: Deputado OSWALDO REIS
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PROJETO DE LEI Nll 080/99-CN, "abre ao Orçamento
de Investimento para 1999, em favor de diversas
empresas do Grupo PETROBRÁS, crédito suplementar
no valor total de R$ 1.300.234.022,00 e reduz o
Orçamento de Investimento da empresa Petrobrás
Internacional S/A - BRASPETRO, no valor global de RS
206.032.800,00, para os fins que especifica.
RELATOR: Senador MAURO MIRANDA

PROJETO DE LEI Nll 081/99-CN. "abre aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de
diversos órgãos dos Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário. crédito suplementar no valor de RS
1.737.394.876,00, para reforço de dotações
consignadas nos orçamentos vigentes.
RELATOR: Deputado ALBERTO GOLDMAN

PROJETO DE LEI Nll 082199-eN, "abre ao Orçamento
da Seguridade Social da União, em favor do Ministério
da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar
no valor de R$ 4.016.521.323,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.'
RELATOR: Deputado EUNíCIO OLIVEIRA

PROJETO DE LEI Nll 083/99-CN, "abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da
União, crédito suplementar no valor de RS
12.458.518.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.'
RELATOR: Deputado JOAÕ LEÃO

PROJETO DE LEI N!l 084/99-CN, "abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor de Refinanciamento da Dívida
Pública Mobiliária Federal, crédito suplementar no valor
de R$ 17.200.000.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.'
RELATOR: Deputado JOSÉ CHAVES

PROJETO DE LEI NlI 085/99-CN, "abre ao Orcamento
Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes,
crédito suplementar no valor de R$ 10.000.000,00, para
reforço de dotações co~signadas no vigente orçamento.'
RELATOR: Senador TIAO VIANA

NOTA:
FORMULÁRIO PARA EMENDAS DISPONíVEL
NAS SECRETARIAS DAS COMISSÕES.
HORÁRIO: DE 09:00 AS 12:00 E 13:30 ÀS 18:30

ADENDO

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS:

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 136-A/99 - INATIVOS

Local: Plenário 11, Anexo 11
Horário: 10 horas

Instalação da Comissão e Eleição do
Presidente e dos Vice-Presidentes.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
136-A, DE 1999 - do Poder Executivo (MSC nO
1.542/99) - que "dispõe sobre a contribuição para
manutenção do regime de previdência dos
servidores públicos, dos militares da União e dos
militares dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios".
RELATOR:

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 20 minutos.)



o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 19 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
FRANCISCO DE ASSIS BARROSO JÚNIOR, ponto
n9 13296, do cargo de Assessór Técnico. Adjunto D,
CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do
Partido Democrático Trabalhista.

Câmara dos Deputados, 17 de novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.
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ATOS DO PRESIDENTE alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 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, BRUNO SILVA BRAGA
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido
Democrático Trabalhista, o cargo de Assessor
Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, nos termos da lotação
fixada pelo.artigo 1º do Ato da Mesa n9 8, de 8 de abril
de 1991. Combinado com o parágrafo único do artigo
1li do Ato da Mesa nº 1, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara· 90S Deputados, 17 de novembro de
1999. '- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve dispensar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
ELlZABETH CHRISTINA DA COSTA LOPES
BARBOSA, ocupante do cargo da Categoria
Funcional de Técnico Legislativo - atribuição
Assistente Administrativo, Padrão 30, ponto nll 4382,
.da função comissionada de Assistente de Comissão,
FC-05, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, que exercia na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, da Coordenação de
Comissões Permanentes, do Departamento de
Comissões, a partir de 12 de novembro do corrente
ano.

Câmara dos Deputados, 17 de novembro de .
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 1º , item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve tornar sem efeito o Ato de 28 de
setembro de 1999, publicado no Diário da Câmara
dos Deputados de 29 subseqüente, que nomeoU

. LOURDES AVELAR CORREA para exercer, no
Gabinete do Líder do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro, o cargo de Assistente Técnico
de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 17 de novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 19 , item I,

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 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, FRANCISCO
DE ASSIS BARROSO JÚNIOR para exercer, no
Gabinete do Líder do Partido Democrático
Trabalhista, o cargo de Assistente Técnico de
Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo
3º do Ato da Mesa nº 15, de 26 de maio de 1987,
combinado com o parágrafo único do artigo 1º do Ato
da Mesa nll 1, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 17 de novembro de
.1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item IJ

alCnea a, do Ato da Mesa nl? 205, de 28 de junho do
1990, e o artigo 69 da Lei n2 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve nQmear, na forma do
artigo 92, item 11, da Lei nº 8.112, citada, TAís
KELLEN DUTRA para exercer, no Gabinete do Líder
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o
cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D,
CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, transformado pelo artigo 3º do Ato da
Mesa nl! 15, de 26 de maio de 1987, combinado com
o parágrafo único do artigo 19 do Ato da Mesa n9 1, de
24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 17- de novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.



COMissões
ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

Ata da 69ª Reunião Ordinária, realizada em
17 de novembro de 1-999

Ao décimo sétimo dia do mês de novembro de
mil novecentos e noventa e nove, às onze horas e
sete minutos, no Plenário 1 do Anexo 11 da Câmara
dos Deputados, reuniu-se ordinariamente a Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação, sob a
presidência do Senhor Deputado José Carlos Aleluia,
estando presentes os Senhores Membros Titulares,

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I, alínea
a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990, e o
artigo 38 da Lei nº 8.112', de 11 de dezembro de 1990,
resolve designar ROSIMEIRE DE OLIVEIRA
BARREIROS, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Técnico Legislativo - atribuição Adjunto
Parlamentar, Padrão 30, ponto nº 4745, 2ª substituta do
Chefe da Seção de Documentos Audiovisuais, FC-05,
da Coordenação de Arquivo, do Centro de
Documentação e Informação, do Quadro de Pessoal dá
Câmara dos Deputados, em seus impedimentos
eventuais, a partir de 11 de agosto do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 17 de novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.
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O Presidente da Câmara dos Deputados, no, Deputados Geovan Freitas, Inaldo Leitão, José Ro-
uso das atribuições que Ihe.confere o artigo 1º,iteml, berto Batochio, Vice-Presidentes, Deputados André
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de Benassi, Antônio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Kon-
1990, resolve designar por acesso, na forma do artigo. der Reis, Augusto Farias, Bispo Rodrigues, Caio Rie-
13 da Resolução nº 21, de 1992, SUELY SANTOS E la, Darci Coelho, Edmar Moreira, Fernando Coruja,
SILVA MARTINS, ocupante. de cargo da Categoria Freire Júnior, Geraldo Magela, Gerson Peres, tédio
Funcional de Técnico Legislativo - atribuição Rosa, Jaime Martins, José Antônio, José Dirceu, José
Assistente Administrativo, Padrão 30, ponto nº 4480, índio, Júlio Delgado, Jutahy Júnior, Léo AlcâDtara,
para exercer, a partir de 1º de novembro do corrente Luiz Antônio Fleury, Marcelo Déda, Moreira Ferreira,
ano, na Comissão de ConstitUição e Justiça e de Nair Xavier- Lobo, Nelson Otoch, Ney Lopes, Osmar
Redação, da Coordenação de Comissões Serráglio, Paulo. Magalhães, Renato Viana, Ricardo
Permanentes, do Departamento de Comissões, a Fiúza, Vicente Arruda, Vi/mar Rocha, Waldir Pires,
função comissionada de Assistente de Comissão, Zulaiê Cobra, e os Deputados Suplentes, Antônio do
FC-05, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Valle, Bispo Wanderval, Cláudio Cajado, Eduardo
Deputados, criada pelo artigo 1º do Ato da Mesa nº Paes, Fernando Gonçalves, Gustavo Fruet, José Ro-
20, de 6 de junho de 1995. naldo, Max Rosenmann, Nelson Marquezelli, Paes

Câmara dos Deputados, 17 de novembro de Landim, Pedro Irujo, Roberto Balestra, Themístocles
1999. - Michel Temer, Presidente. Sampaio e Vic Pires Franco. Deixaram de registrar

suas presenças os Senhores Membros Titulares, De
putados Ary Kara, Ciro Nogueira, Ibrahim Abi-Ackel,
Luciano Bivar, Marcos Rolim, Mendes Ribeiro Filho,
Moroni Torgan, Mussa Demes, Robson Tuma, Ro
land Lavigne, Sérgio Miranda e Zenaldo Coutinho. O
Deputado Coriolano Sales compareceu à reunião
como não membro. Abertura: Havendo número regi
mental, o Senhor Presidente declarou aberta a reu
nião, passando ao exame da Ata da Sexagésima Qu
inta Reunião Ordinária, realizada no dia nove do cor
rente mês. A requerimento do Deputado Nelson
Otoch, foi dispensada a leitura da Ata. Não houve dis
cussão.. Em votação, foi aprovada por unanimidade a
Ata. Expediente: O Senhor Presidente informou que,
por meio do Ato da Presidência nº 2, desta Comissão,
resolveu constituir comitê, com a finalidade de organi
zar Seminário Internacional de Direito Comparado,
sob a coordenação do Deputado Inaldo Leitão e com
posta pelos Senhores Deputados Luiz Antônio Fie
ury, José Roberto Batochio, tbrahim Abi-Ackel, Antô
nio Carlos Biscaia, Osmar Serráglio, José Antônio e
Ney Lopes, assistidos pelos Senhores Japy Montene
gro Magalhães Júnior e Antônio Massarioli André,
Assessores da Presidência.. Ordem do Dia:.o Depu
tado Nelson Otoch apresentou requerimento de inver
são de pauta, para apreciar-se o item um da de núme
ro cento e vinte e seis, tendo o plenário anuído à soli
citação. 1) Projeto de Lei nº 4.653/98 - do Poder Exe
cutivo (MSC nº 785/98) - que "regulamenta o § 2º do
art. 236 da Constituição Federal mediante o estabele
cimento de normas gerais para a fixação de emolu
mentos relativos aos atos praticados pelos serviços
notariais e de registro, e dá outras providências". Foi
apensado a este o Projeto de Lei nº 4.819/98. Relator:
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Deputado Nelson Otoch. Parecer: pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa deste, das
emendas e das subemendas-apresentadas nesta Co
missão; pela inconstitucionalidade do apensado e, no
mérito, pela aprovação de·ste e das subemendas nºs
2/99 (parcialmente}!3 8/99, e pela rejeição das qua
renta e nove emendas ao projeto e das subemendas
nºs 1, 3, 4, 5, 6 e 7/99, nos termos do Substitutivo
apresentado. Foi concedida vista ao Deputado Fer
nando Coruja, em vinte e oito de outubro do ano em
curso. O Deputado Fernando Coruja apresentou voto
em separado no dia nove do corrente mês. Discutiram
a matéria os Deputados Geraldo Magela, Nelson
Otoch, Eduardo Paes, José Roberto Batochio, Vicen
te Arruda, lédio Rosa, Darci Coelho, Fernando Coru
ja, Inaldo Leitão, Léo Alcântara, Luiz Antônio Fleury,
Jutahy Júnior, Antônio Carlos Konder Reis, Gerson
Peres, José Antônio e Vilmar Rocha. O Deputado
Fernando Coruja procedeu à leitura de seu voto em se
parado. O Deputado Darci Coelho, nos termos do art.
161, § 2º, do Regimento Intemo, apresentou requeri
mento de destaque, visando à supressão do inciso V do
art. 32 e do art. 82 do Substitutivo do Relator. Os Deputa
dos Gerson Peres e Inaldo Leitão encaminharam a vo
tação contrariamente ao parecer do Relator e os Depu
tados Eduardo Paes e Vicente Arruda o fizeram favora
velmente. Em votação, foi aprovado o parecer reformu
lado do Relator, contra o voto do Deputado lédio Rosa,
ressalvados os destaques supressivos. O Deputado
Darci Coelho discorreu sobre as razões que o haviam
motivado a apresentar o aludido requerimento de des
taque. Em votação, foram rejeitados os destaques, con
tra os votos dos Deputados Darci Coelho, lédio Rosa,
Gerson Peres, Bispo Wanderval e Freire Júnior. Encer
ramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente encerrou a reunião às quatorze horas e trinta e
dois minutos, convocando outra para a próxima quin
ta-feira, às dez horas. E, para constar, eu Sérgio Sam
paio Contreiras de Almeida, Secretário, lavrei a pre
sente Ata, que, depois de aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente e encaminhada à publicação no
Diário da Câmara dos Deputados. - Deputado
José Carlos Aleluia, Presidente.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Ata da 291 Reunião (Ordinária), realizada em
1SI de setembro de 1999

Às onze horas e cinco minutos do dia primeiro
de setembro de mil novecentos e noventa e nove, no
Plenário 8, Anexo /I da Câmara dos Deputados, sob a
Presidência do Deputado Flávio Derzi, reuniu-se a

Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias, em Reunião Ordinária, presentes os
Senhores Deputados,. Flávio Derzi, Presidente,
Luciano Pizzatto e Celso Russomanno,
Vice-Presidentes, Ronaldo Vasconcellos, Fernando
Gabeira, Jorge Tadeu Mudalen, Luiz Bittencourt,
Badu Picanço, Ricarte de Freitas, Ben-Hur Ferreira,
Marcos Afonso, Ricardo Izar, Régis Cavalcante,
Fernando Zuppo e Pastor Valdeci Paiva - membros
titulares - e os Senhores Deputados Aroldo Cedraz,
Pedro Pedrossian, José Borba, Moacir Micheletto,
Philemon Rodrigues, Aloízio Santos, Fátima Pelaes,
Arlindo Chinaglia, João Paulo, Paulo de Almeida,
Duílio Pisaneschi, Fernando Coruja e Sérgio Novais
membros suplentes. Registrou presença também o
Deputado Ricardo Berzoini. Deixaram de registrar
presença os Senhores Deputados Expedito Júnior,
Eunício Oliveira, Murilo Domingos (ausência
justificada - Licença para Tratamento de Saúde),
Sebastião Madeira, Vitório Mediolli, João Magno e
Márcio Bittar. Os Deputados Reginaldo Germano e
Paulo Baltazar, tiveram suas ausências justificadas
em virtude de estarem realizando diligências da
Comissão Parlamentar de Inquérito Destinada a
Investigar o Avanço e a Impunidade do Narcotráfico,
no Estado do Acre. Havendo número regimental o
Presidente declarou abertos os trabalhos: J 
Discussão e votação das atas .das reuniões
anteriores: Ata da vigésima sexta reunião (audiência
pública), realizada em 12 de agosto de 1999; Ata da
vigésima sétima reunião (ordinária), realizada em 18
de agosto de 1999; Ata da vigésima oitava reunião
(audiência pública conjunta), realizada em 25 de
agosto de 1999. Dispensada a leitura a pedido do
Deputado Fernando Gabeira, tendo em vista a
distribuição prévia de cópias aos membros da
Comissão. Não havendo impugnação, as atas foram
aprovadas por unanimidade. (I - Ordem do Dia: A 
Requerimentos: 1) Requerimento nº 94/99 - do Sr.
Marcos AfonsQ - que "solicita o encaminhamento de
requerimento d~ informação ao Ministro de Minas e
Energia sobre construção de barragens no Vale do
Ribeira, em São Paulo". Encaminhou a matério o
Deputado Marcos Afonso. Em votação, foi aprovado
por unanimidade; 2} Requerimento nº 95/99 - do Sr..
Marcos Afonso - que "solicita o encaminhamento de
requerimento de informação ao Ministro do Meio
Ambiente sobre construção de barragens no Vale do
Ribeira, em São Paulo". Encaminhou a matéria o
Deputado Marcos Afonso. Em votação, foi aprovado
por unanimidade; 3} Requerimento nº 101/99 - do Sr.
Márcio Bittar - que "na qualidade de relator da
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Mensagem n12 360/96 - do Poder Executivo - que
'submete à consideração do Congresso Nacional a
proposta de concessão do direito real de uso
resolúvel à Reserva Extrativista do Alto Juruá,
localizada no Acre', requer, nos termos do art. 140, 11,
do Regimento Interno, que a Comissão de
Constituição, Justiça e de Redação, se manifeste em
audiência sobre as conclusões apresentadas, antes
da apreciação de mérito por parte deste Órgão".
Retirado de pauta. B - Proposições sujeitas à
apreciação conclusiva das comissões: 4) Projeto de
Lei nº 1.155/95 - do Poder Executivo (MSC nº
1.116/95) - que "dispõe sobre o transporte terrestre
de produtos perigosos, e dá outras providências". Re
lator: Deputado Eunício Oliveira. Parecer: favorável a
este e contrário à emenda apresentada na Comissão.
Em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade o parecer do relator. 5) Projeto de Lei nº
140-A/95 - do Sr. Nestor Duarte - que "altera o artigo
46 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,
dispondo sobre a obrigatoriedade de contrato escrito
nas prestações de serviço por telefone". Relator:
Deputado Luiz Bittencourt. Parecer: favorável a este
e contrário aos PL n12s 873/95, 1.651/96, 1.817/96,
1.900/96, 2.028/96 e 2.087/96, apensados, e ao
substitutivo oferecido pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática. Vista
concedida aos Deputados João Magno e Celso
Russomanno, em 18-8-99. Retirado de pauta. 6)
Projeto de Lei nº 3.931/97 - do Sr. Inácio Arruda 
que "obriga as locadoras de automóveis a
oferecerem, a seus clientes, seguros de veículos
locados". Relator: Deputado Eunício Oliveira.
Parecer: contrário. Vista concedida ao Deputado
João Magno, em 18-8-99. O Deputado João Magno
apresentou voto em separado favorável ao Projeto,
com emenda. Retirado de pauta. 7) Projeto de Lei nº
4.010/97 - da SrIJ Laura Carneiro - que "veda a
interrupção da prestação de serviços essenciais por
atraso no pagamento inferior a trinta dias ". Relator:
Deputado Regis Cavalcante. Parecer: favorável a
este e ao Pl:;'rí12 4.865/98, apensado, com substitutivo.
Retirado': de pauta tendo em vista solicitação
encaminhada à mesa, da autora, Deputada Laura
Carneiro, de manifestar-se no momento da
apreciação de sua proposição, uma vez que se
encontra representado esta Casa em Missão Oficial
no estado do Acre, para realizar diligências da CPI do
Narcotráfico. 8) Projeto de Lei nº 4.467-A/98 - do Sr.
Basílio Villani - que "institui o Dia Nacional do Mutirão
de Limpeza de Parques, Lagos, Represas, Rios e
Baías". Relator: Deputado João Magno. Parecer:

contrário. Em discussão e votação, foi rejeitado o
.projeto, nos termos do parecer do relator, com
abstenção do Deputado Fernando Gabeira. A seguir,
05 demais itens da pauta não foram apreciados uma
vez que o Presidente encerrou a presente reunião às
onze horas e quarenta e dois minutos, tendo em vista
o início da Sessão do Congresso Nacional. E para
constar, eu, Aurenilton Araruna de Almeida,
Secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e
aprovada, será assinada pelo Presidente e
encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos
Deputados.

Deputado Flávio Derzi (PMDB - MS),
Presidente.

Ata da 3D!! Reunião (Ordinária), realizada em
15 de setembro de 1999

Às onze horas e dez minutos do dia quinze de
setembro de mil novecentos e noventa e nove, no
Plenário 8, Anexo 11 da Câmara dos Deputados, sob a
Presidência do Deputado Flávio Derzi, reuniu-se a
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias, em Reunião Ordinária, presentes os
Senhores Deputados, Flávio Derzi, Presidente,
Luciano Pizzatto, Celso, Russomanno e Paulo
Baltazar, Vice-Presidentes, Expedito Júnior, Ronaldo
Vasconcellos, Eunício Oliveira, Fernando Gabeira,
Jorge Tadeu Mudalen, Luiz Bittencourt, Badu
Picanço, Ricarte de Freitas, Sebastião Madeira,
Ben-Hur Ferreira, João Magno, Marcos Afonso,
Ricardo Izar, Régis Cavalcante, Fernando Zuppo e
Pastor Valdeci Paiva - membros titulares - e os
Senhores Deputados Aroldo Cedraz, Pedro
Pedrossian, José Borba, Philemon Rodrigues, Aloízio
Santos, Arlindo Chinaglia, Fernando Ferro, Paulo de
Almeida, Duílio Pisaneschi e Sérgio Novais 
membros suplentes. Deixaram de registrar presença
os Senhores Deputados Reginaldo Germano, Murilo
Domingos (ausência justificada - Licença para
Tratamento de Saúde), Vitório Mediolli e Márcio Bittar.
Havendo número regimental o Presidente declarou
abertos os trabalhos: I - Discussão e votação da ata
da reunião anterior: Ata da vigésima nona reunião
(ordinária), realizada em 1º de setembro de 1999.
Dispensada a leitura a pedido do Deputado Celso
Russomanno, tendo em vista a distribuição prévia de
cópias aos membros da Comissão. Não havendo
impugnação, a ata foi aprovada por unanimidade. " 
Expediente: O Presidente comunicou aos senhores
membros que se encontravam sobre a mesa, à
disposição dos senhores deputados, cópias dos
seguintes documentos: 1º) Ofício nº 125/99, subscrito
pelo Sr. José Lucena Dantas, chefe do gabinete
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pessoal do Presidente da República, encaminhando 3) Requerimento nº 104/99 - -do Sr. Sérgio Novais -
a este órgão técnico ofício do Presidente da Anatel, que "requer que seja .encaminhado pedido de
Renato Navarro Guerreiro, em resposta à informações ao Ministério, das Comunicações sobre
correspondência desta Comissão e da Comissão de aumento do número de empregos das operadoras de
Defesa do Consumidor de Minas Gerais telecomunicações do .País, após a privatização".
manifestando repúdio e surpresa pela ausência do Debateu a matéria o Deputado Paulo Baltazar. Em
Presidente da Anatel ou de um representante na votação, foi aprovado por unanimidade. Matérias
Audiência Pública realizada em Minas Gerais sobre sobre a mesa: O Presidente comunicou que sobre a
interrupção nos serviços de telefonia naquele Estado. mesa encontravam-se os seguintes requerimentos:
22) Ofício da Procuradoria da República no Rio de Ja- 1) Requerimento nº 106/99 - do Sr. Fernando
neiro comunicando a instauração de inquérito civil Gabeira - que "solicita seja encaminhado pedido de
público visando apurar possíveis problemas de informações ao Ministro de Minas e Energia sobre as
segurança do funcionamento do reator da Usina Nu- medidas preparatórias para o 'Bug do Milênio' em
clearAngra I, tendo em vista o teor do relatório do pro- relação à usina nuclear de Angra I". Encaminhou a
fessor Luiz Pinguelli Rosa, bem como de matéria o Deputado Fernando Gabeira. Em votação,
documentação apresentada pela Empresa foi aprovado por unanimidade. 2) Requerimento n2

Eletronuclear e pela CNEN confirmando a existência 107/99 - do Sr. Marcos Afonso - que "requer a
de problemas relativos ao funcionamento do reator de realização de audiência pública para avaliar as
Angra I. 111- ORDEM DO DIA: A - Requerimentos: 1) conseqüências e propostas com referência às
Requerimento nº 102/99 - do Sr. Celso Russomanno queimadas e incêndios florestais no País, na
- que "requer realização de reunião de audiência temporada de 99". Encaminhou a matéria o Deputado
pública para discussão sobre os aumentos dos Marcos Afonso. Em votação, foi aprovado por
preços das passagens aéreas concedidos unanimidade. 3) Requerimento nº 110/99 - dos Srs.
recentemente, redução e/ou extinção dos descontos Paulo de Almeida e Luciano Pizzatto - que "requer
promocionais, assim como a intenção de fusão das que a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
companhias aéreas, com a presença do Secretário Ambiente e Minorias solicite à Agência Nacional de
de Acompanhamento Econômico do Ministério da Telecomunicações - Anatel, cópia do relatório
Fazenda, do Secretário de Direito Econômico do elaborado pela Telemar sobre o incêndio ocorrido na
Ministério da Justiça, do Diretor do Departamento de Central Alvorada, da Telemar - RJ, bem como
Aviação Civil - DAC, do Presidente do Conselho informações acerca da existência de eventuais
Administrativo de Defesa Econômica - CADE, dos denúncias ou investigações contra a Embratel." Em
representantes das empresas aéreas, dos sindicatos discussão e votação, foi aprovado o requerimento por
dos trabalhadores na aviação civil e das entidades de unanimidade. B - Proposições sujeitas à apreciação
defesa do consumidor". Encaminhou a matéria o do Plenário da Câmara: 4) Projeto de Lei n2 94/99-
Deputado Celso Russomanno. Em votação, foi da srª Jandira Feghali - que "estabelece os direitos
aprovado por unanimidade com adendo do Deputado dos usuários dos serviços de saúde e dá outras
Flávio Derzi no sentido de se aglutinar o tema e os providências". Relator: Deputado Marcos Afonso.
expositores com o requerimento n2 9/99, do Parecer: favorável a este e aos PL nºs 588/99 e
Deputado Luciano Pizzatto, aprovado anteriormente. 772199, apensados, com substitutivo. Retirado de
2) Requerimento n2 103/99 - do Sr. Pedro Pedrossian pauta. C - Proposições sujeitas à apreciação
- que "requer a realização de reunião de audiência conclusiva das comissQes: O Deputado Jorge Tadeu
pública objetivando a busca de solução para o im- Mudalen requereu inversão de pauta para apreciação
passe existente entre os índios Guarani-Kaiowás, da do Projeto de Lei nº 4.586/98, item nº 11 da pauta. Em
Aldeia Panambizinho, e colonos no Município de votação foi aprovado por unanimidade. 5) Projeto de
Dourados - MS, bem como para se discutir o Lei n2 4.586/98 - do Sr. Nelson Marquezelli - que
crescente aumento de conflitos em outras regiões no "torna obrigatória a adição de álcool etílico anidro
Estado do Mato Grosso do Sul, com a presença dos carburante à gasolina e dá outras providências". Re-
presidentes do Incra, da Funai e da Terrassul, e de lator: Deputado Jorge Tadeu Mudalen. Parecer:
representantes do Ministério Público, da Associação favorável a este e aos PL nºs 650/99, 771/99, 776/99,
dos colonos e do Conselho Indigenista Missionário - 836/99, 1.001/99 e 1.102/99, apensados, com
CMI". Debateu a matéria o Deputado Ben-Hur substitutivo. Em discussão e votação, foram
Ferreira. Em votação, foi aprovado por unanimidade. aprovados, por unanimidade, os projetos, com
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substitutivo, nos termos do parecer do relator. 6)
Projeto de Lei nIl 4.112-A/93 - do Sr. Luciano Pizzatto
- que "torna obrigatória a compensação pelo
consumo de carbono por parte das empresas que
especifica e dá outras providências". Relator:
Deputado Moacir Micheletto. Parecer: favorável, com
substitutivo. O Deputado Ronaldo Vasconcellos leu o
voto do relator. Foi concedida vista ao Deputado João
Magno. 7) Projeto de Lei nll 14-0-A/95 - do Sr. Nestor
Duarte - que "altera o art. 46 da Lei nll 8.078, de 11 de
setembro de 1990, dispondo sobre a obrigatoriedade
de contrato escrito nas prestações de serviço. por
telefone". Relator: Deputado Luiz Bittencourt.
Parecer: favorável a este e contrário aos PL nlls
873195, 1.651/96, 1.817/96, 1.900/96, 2.028/96 e
2.087/96, apensados, e ao substitutivo oferecido pela
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática. Vista concedida aos Deputados João
Magno e Celso Áussomanno, em 18-8-99. Retirado
de pauta. 8) Projeto de Lei nll 2.602-A/96 - do Sr.
Jorge Wilson - que "profbe a distribuição ou a
ingestão de bebida alcoólica em vôos de qualquer
espécie no Brasil". Relator: Deputado Vittório Medioli,
Parecer: contrário a este e ao PL nll 2.924/97,
apensado. Debateram a matéria os Deputados
Fernando Gabeira, Luciano Pizzatto, Ben-Hur
Ferreira, João Magno e Paulo Baltazar. Em votação,
foram rejeitados os projetos nos termos do parecer do
relator. 9) Projeto de Lei nll 3.931/97 - do Sr. Inácio
Arruda - que "obriga as .locadoras de automóveis a
oferecerem, a seus clientes, seguros de veículos
locados". Relator: Deputado Eunfcio Oliveira.
Parecer: contrário. Vista concedida ao Deputado
João Magno, em 18-8-99. Retirado de Pauta. 10)
Projeto de Lei nll 4.010/97 - da SrI Laura Carneiro 
que ''veda a interrupção da prestação de serviços
essenciais por atraso no pagamento inferior a trinta
dias". Relator: Deputado Regis Cavalcante. Parecer:
favorável a este e ao PL nll 4.865/98, apensado, com
substitutivo. Foi concedida vista ao Deputado Celso
Russomanno. Neste momento, o Deputado Ben-Hur
Ferreira ressaltou a importância de se ouvir em
audiência pública a Senhora Dulce Pereira,·
Presidente da Fundação Palmares, que se colocava
à disposição da Comissão, para tratar das polrticas de
superação das desigualdades raciais desenvolvidas
pelo Governo Federal, conforme Requerimento nll

34/99, de sua autoria, aprovado em 28-4-99. O
Presidente manifestou seu apoio à iniciativa,
colocando a Comissão à disposição do Deputado e
da Sr- Dulce Pereira. O Deputado Pedro Pedrossian
manifestou sua preocupação em relação às

atividades desenvolvidas pelo Reverendo Moon no
Estado do Mato Grosso do Sul, e solicitou a adoção
de medidas para analisar a questão. O Presidente
solidarizou-se com o Deputado, comprometendo-se a
verificar quais as medidas que a Comissão pode
tomar em relação ao assunto. A seguir, os demais
itens da pauta não foram apreciados uma vez que se
iniciara a Sessão do Congresso Nacional, tendo o
Presidente encerrado a presente reunião às doze
horas e vinte e três minutos. E para constar, eu,
Aurenilton Araruna de Almeida, Secretário, lavrei a
presente ata que, depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Presidente e encaminhada à
publicação no Diário da Câmara dos Deputados.

Deputado Flávio Derzi (PMDB - MS),
Presidente.

Ata da 311 Reunião (Audiência Pública), rea
lizada em 22 de setembro de 1999

Às dez horas e cinqüenta e um minutos do dia
vinte e dois de setembro de mil novecentos e noventa
e nove, reuniu-se a Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias no Plenário 8,
Anexo 11, da Câmara dos Deputados, em Audiência
Pública, sob a presidência alternada dos Deputados
Flávio Derzi, Celso Russomanno e Luciano Pizzatto,
Presidente e Vice-Presidentes desta Comissão, para
discussão do Processo de Cartelização no Setor de
Supermercados, com a participação, como
expositores, dos Senhores Paulo de Tarso Ramos
Ribeiro, Secretário de Direito Econômico do
Ministério da Justiça SDEIMJ, José Humberto Pires
de Araújo, Presidente da Associação Brasileira de
Supermercados - ABRAS, Celso Luiz Gusso,
Presidente da Associação dos Fornecedores dos
Supermercados - ASSOSUPER, José Simão Filho,
Diretor da Companhia Brasileira de Distribuição
(Grupo Pão de Açúcar) e Vice-Presidente da
Associação Brasileira de Supermercados - ABRAS e
José Antônio da Silva, Diretor do Carrefour e
Comércio e Indústria Ltda. Presentes os Senhores
Deputados Flávio Derzi, Presidente, Luciano
Pizzatto, Celso Russomanno e Paulo Baltazar,
Vice-Presidentes, Expedito Júnior, Fernando
Gabeira, Jorge Tadeu Mudalem, Luiz Bittencourt,.
Badu Picanço, Ricarte de Freitas, Sebastião Madeira,
Ben-Hur Ferreira, João Magno, Marcos Afonso,'
Márcio Bittar, Ricardo Izar, Régis Cavalcante,
Fernando Zuppo e Pastor Valdeci Paiva· - membros
titulares - Pedro Pedrossian, José Borba,· Moacir
Micheletto, Philemon Rodrigues, Paulo de Almeida,
João Paulo, Dumo Pisaneschi e Sérgio Novais -
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Membros Suplentes. Deixaram de registrar presença
os Deputados Reginaldo Germano, Ronaldo
Vasconcellos (ausência justificada em razão de
missão oficial), Eunício Oliveira, Murilo Domingos
(licença para tratamento de saúde) e Vittório Medioli.
Como convidados registraram presença os Senhores
Alexandre Pires dos Santos, do Grupo APS; Maria
Luíza F. Z. de Souza, da Secretaria de
Acompanhamento Econômico do Ministério da
Fazenda - SAEIMF; Fernando de Magalhães Furlan,
da Sadia S/A; Maria José M. de Sousa, Secretária
Parlamentar; Rose Castelo Branco, do Grupo APS;
Júlio César Vinha, do Grupo APS; Vera Virgens,
Secretária Parlamentar; Cláudio Tourinho, da Cia de
Notícias; Amauri Teixeira, da Cia de Notícias; Josiel
Quintino dos Santos, da Famasul - MS; Francisco
Souza Netto, do Sindicato Rural de P. Murtinho;
Paulo Correa, Deputado Estadual do Mato Grosso do
Sul; Dr. João Carlos de Figueiredo Neto, Advogado
do Carrefour Comércio e Indústria; Jorge Eduardo
Marques da Silva, da Associação Brasileira de
Supermercados; Caio Mário S. Pereira Neto, Diretor
do DPDE e Paulo Camilo Pereira, Gerente da
Associação Brasileira de Supermercados. O
Deputado Flávio Derzi cumprimentou os presentes
declarando abertos os trabalhos. Passou então à
votação da ata da reunião anterior: ata da trigésima
(ordinária), realizada em 15 de setembro de 1999.
Dispensada a leitura a pedido do Deputado Luciano
Pizzatto, tendo em vista a distribuição prévia de
cópias aos membros da Comissão. Não havendo
impugnação, a ata foi aprovada por unanimidade. A
seguir o Presidente lamentou as ausências dos
Senhores Edmundo Klotz, Presidente da Associação
Brasileira das Indústrias da Alimentação, José Baeta
Tomás, Presidente da Sonae Distribuição Brasil S/A e
Marilena Lazarini, Coordenadora do Fórum Nacional
das Entidades Civis de Defesa do Consumidor 
FNECDC. Dando início aos trabalhos, passou a
palavra aos· expositores para suas considerações
iniciais. Findas as exposições fez uso da palavra o
Deputado Luciano Pizzatto, autor do Requerimento
da presente reunião. Em seguida o Presidente
passou a palavra pela ordem de inscrição aos
Deputados Régis Cavalcante, Ricardo Izar, Celso
Russomanno, Sérgio Novais e João Paulo.
Respondidas todas as indagações e não havendo
mais quem quisesse fazer uso da palavra, o
Presidente agradeceu aos presentes, em especial,
aos expositores, e encerrou os trabalhos, às treze
horas e cinqüenta e um minutos. E, para constar, eu,
Aurenilton Araruna de Almeida, , Secretário, lavrei a

presente ata, que depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Presidente, Deputado Flávio Derzi, e
encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos
Deputados. As notas taquigráficas serão publicadas
juntamente com a presente ata.

Deputado Flávio Derzi (PMDB - MS),
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) 
Declaro aberta a presente reunião de audiência
pública para discussão do processo de cartelização
do setor de supermercados.

Submeto à votação a ata da 301 reunião
ordinária realizada em 15 de setembro. Cópias das
atas foram distribuídas previamente a todos os
membros desta Comissão. (Pausa.)

Dispensada a leitura da ata, a pedido do nobre
Deputado Luciano Pizzatto.

Em votação.
Aqueles que forem a favor permaneçam como

se encontram. (Pausa.)
Aprovada a ata da sessão anterior.
Agradecemos aos nossos ilustres convidados e

expositores a presença, ressaltando, com pesar, as
ausências do Presidente da Associação Brasileira
das Indústrias da Alimentação, Dr. Edmundo Klotz,
que não pôde atender ao pedido fidalgo desta
Comissão; da Drª Marilena Lazzarine, Coordenadora
do Fórum Nacional de Entidades Civis de Defesa do
Consumidor; e do Dr. José Baeta Tomás, Presidente
do SONAE Distribuição do Brasil. Sem dúvida
alguma, as ausências desses expositores serão
sentidas no decorrer da presente audiência pública,
mas as srªs e os Srs. Parlamentares poderão, dada
as ausências desses expositores, formular questões
por escrito que esta Presidência fará o encaminhamento.

Agradeço aos nobres expositores as presenças
e convidamos o Dr. Paulo de Tarso Ramos Ribeiro,
ilustre Secretário de Direito Econômico do Ministério
da Justiça; o Dr. José Humb'~rto Pires de Araújo,
Presidente da Associação Brasileira dos
Supermercados - ABRAS; o Dr. Celso Luiz Gusso,
Presidente da Associação dos Fornecedores dos
Supermercados - ASSOSUPER; o Dr. José Simão
Filho, Diretor da Companhia Brasileira de
Distribuição, Ç3rupo Pão de Açúcar; e o Dr. José
Antônio da Silva, Diretor do Carrefour, a se
manifestarem. (Pausa.)

É importante que se enfoque aos convidados,
expositores e a todos os presentes que esta
Presidência, agindo de acordo -com a quase
unanimidad~ dos membros desta Comissão,. tem
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prº-curado fazer da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e -Mitiorias Um fórum
permanente de debates sobre todos os temas
importantes levantados, principalmente com relação
aos três temas maiores da nossa Comissão.

Esta audiência pública, proposta pelo nobre
Deputado Luci~no Pizzatto, aprovada por
unanimidade pelos membros desta Comissão, deseja
aprofundar e enriquecer o debate sobre o processo
de cartelização do setor, principalmente a
internacionalização crescente do setor de
supermercados, e discutir possível geração de
oligopólios, cartelização ou práticas danosas ao
consumidor brasileiro.

Sem dúvida alguma, esta Comissão estará
atenta, participando ativamente. Após esta audiência
pública, inclusive, os resultados serão debatidos e
daremos os próximos passos no sentido de dar
subsídios ao Governo, por intermédio do Ministério
da Justiça e da Secretaria de Direitos Econômicos, e
continuaremos com outras reuniões ou até
formaremos um grupo de trabalho específico na
nossa Comissão para debater com mais
profundidade esse assunto da maior importância
para a vida do cidadão brasileiro.

Esclareço aos presentes que cada expositor
terá o tempo de até dez minutos para sua exposição,
prorrogável, ao critério democrático do Plenário desta
Comissão, só se admitindo aparte durante a
prorrogação.

Para iniciarmos imediatamente esta audiência,
concedo a palavra, por dez minutos, ao Dr. José
Humberto Pires de Araújo, Presidente da Abras.

Antes, é importante que se esclareça que o
nosso Presidente, que representa essa importante
entidade, que representa um segmento importante da
economia brasileira, sempre tem estado à disposição
desta Comissão de forma prestativa e fidalga para
participar desse amplo debate.

O SR. JOSÉ HUMBERTO PIRES DE ARAÚJO
- Cumprimento o Presidente desta Comissão,
Deputado Flávio Derzi, o Dr. Paulo de Tarso Ramos
Ribeiro, Secretário de Direito Econômico do
Ministério da Justiça; cumprimento igualmente o Sr.
Celso Gusso, Presidente da Associação dos
Fornecedores dos Supermercados; o Sr. José
Antônio da Silva, Diretor do Carrefour; o Sr. José
Simão Filho, Diretor do Pão de Açúcar; os Deputados
integrantes da Comissão, as demais autoridades e os
representantes da imprensa.

Inicialmente, quero elogiar a iniciativa de trazer
à tona a discussão desse assunto para a elucidação
desse processo que o Brasfil vive neste momento em
relação ao varejo.

Permito-me fazer uma correção, de pronto, do
texto e do tema da convocação quando se refere à
discussão sobre o processo de cartelização.
Precisamos discutir o processo de incorporação do
setor supermercadista na globalização e a sua
conseqüente concentração efetiva, porque falar em
cartelização em um mercado competitivo como o
nosso, principalmente com a face que o nosso
segmento tem, parece-me que não está adequado à
abordagem desse tema.

Faço rapidamente uma apresentação do que é a
Abras, o que ela defende e, evidentemente, um pan
orama do nosso segmento. A Abras é uma
associação civil, sem fins lucrativos, funciona como
uma confederação e tem afiliadas 25 associações
estaduais, que representam os pequenos, médios e
grandes empresários dos seus Estados,
independente do porte ou da origem do capital. Tem
como órgão dirigente um conselho deliberativo, que é
composto por todos os presidentes de associações
estaduais. Portanto, conhecemos o que efetivamente
é o espectro do nosso segmento, um conselho
construtivo e um conselho fiscal.

A Abras acredita e é a favor da livre iniciativa, do
livre mercado, da concorrência, do respeito ao
consumidor brasileiro, da abertura ao comércio
internacional, considerando as suas necessidades e
as suas peculiaridades no mercado interno,
conhecendo as necessidades e as peculiaridades do
mercado interno e é contra a reserva de mercad~'. .. j

O nosso setor experimentou, nas últimas três
décadas, um vertiginoso crescimento, provavelmente
por conta das crenças em que o próprio setor
acredita. No início da década de 70 tínhamos 3.370
lojas, que representavam 29% do que era distribuído
naquele momento em gêneros alimentícios básicos, e
apenas 29% era feito pelos supermercados. Já no fi
nal da década, em 1979, isso representava 68%, com
12.493 lojas espalhadas pelo Brasil. Trata-se de
crescimento muito grande na primeira década.

A segunda década, a de 80, começou com
13.646 lojas e com 68% da distribuição feita pelos
supermercados. Ao final da década de 80, nos anos
de 1989 a 1990, esse número já era de 32.108 lojas,
com 78% da distribuição feita pelo setor
supermercadista.
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No início da década de 90, o faturamento do
setor já somava 35,5 bilhões de reais, com
movimentação correspondente a 4,7%· do PIB,
empregando 522 mil trabalhadores diretamente, com
a presença de 32 mil loJas.

Hoje, o varejo brasileiro tem uma representação
somando supermercados, hipermercados,

mercearias, padarias, açougues e os comércios
informais, os quais não se consegue alcançar (feiras
e outros) - e um movimento da ordem de 74 bilhões
de reais no varejo de alimentos. Desse valor, 55,5
bilhões de reais são comercializados pelos
supermercados. A movimentação do setor é da
ordem de 6,1% do PIB, emprega 667 mil
trabalhadores diretamente e 2 milhões indiretamente.

O que se modificou no setor nos Último~ anc:~s?

Antes de dizer, efetivamente, o que se· modificou com
essa abertura econômica que.'pB,rasit. ·.está
experimentando, tenho ·de fazer úml:#jarte.'·.{)evÓ.
dizer que nos assusta a velocidade como se .abriU
nossa economia e o fato de que temos de hOS adaptar
a ela. Isso assustou não somente o nosso setor, mas,
também, a indústria, os bancos e até agora o varejo,
porqu.e o processo iniciou-se muito forte nas

.indústrias e nos bancos. Está chegando aos
supermercados esse' movimento muito forte de
ingresso de capital estrangeiro. Mas o que modificou,
efetivamente, foi o foco do nosso investimento e o
crescimento do investimento na atualização das
nossas lojas como forma de defesa e como forma de
atualização do setor para enfrentar o novo momento.

Para que todos tenham idéia, devo dizer que em
1991 -tfnhamos quinze lojas automatizadas no Brasil.
Ao final de 1998, a partir do ranking da Abras,
passamos a ter 2.724 lojas informatizadas no Brasil,
correspondendo a 65,1% do faturamento do setor. O
processo de automatização foi tão forte que hoje 65%
do faturamento são de lojas informatizadas. Há
quinze anos havia já o prenúncio de que o Brasil,
como economia em desenvolvimento .e País
emergente, certamente passaria por esse processo.

'O Consultor Michael O'Connor, em convenção
nacional .realizada pela Abras, a exemplo da. que
realizamos semana passada, em 1985 dizia que das
dez principais empresas do País, ao final da década,
metade fecharia ou mudaria de donos.
Evidentemente que isso atrasou cinco anos. Mas,
efetivamente, foi o que ocorreu com a inserçãoãà
economia brasileira. Talvez até pelo retardamento da
nossa inserção na nossa economia globalizada, essa
previsão atrasou ci~co anos.

A entrada de capital traz à discussão o assunto
da concentração do mercado brasileiro. Gostaria de
passar alguns números que considero fundamentais:
ao final de 1998 tínhamos 33% das vendas do setor
nas mãos das cinco maiores empresas. Hoje, oito
meses depois, esse número passou a ser 40%.

Se compararmos esse número com o de outros
países da América Latina, vamos verificar, por
exemplo, que a Colômbia tem 50% das vendas do
setor supermercadista nas mãos das cinco maiores
empresas. A Argentina, 45%; o Chile, 34%; o México,
31 %. Se mudarmos o foco da análise e verificarmos
os índices da Europa, veremos o seguinte: Alemanha,
75%; França, 77%; Portugal, 52%; e Espanha, 38%,
número próximo ao do Brasil.

Isso significa que a primeira onda desse movi·
mento, de fato, foi na Europa, passando pelos
Est~do$Unidos,.e à medida que esses espaços nos
países mais desenvolvidos foram diminuindo,· as
empresas, por conta da própria globalização,
buscaram ocupação· de espaço nas economias
emergentes. A América Latina e o Brasil não
poderiam estar fora desse processo, e esse é o
número que temos·hoje.

Há a perspectiva e a análise feita com a ajuda
de analistas gabaritados de que o mercado brasileiro
não deve mudar muito do formato em que se encontra
hoje. Esses números não devem alterar-se muito. Há
uma crença de que esses números devem ficar, ao fi
nal do ano 2000, por volta de 45% a 48%. Por que
isso? Por conta exatamente da dimensão territorial
que tem o Brasil, das diferenças socioeconômicas e
culturais do nosso País. Num pais com a dimensão do
Brasil, certamente poucas empresas não vão
dominar o mercado de ponta a ponta.

O perfil do supermercado hoje é o seguinte: 22
mil empresas estão atuando no setor, 51 mil lojas.
Todas essas empresas estão presentes nos rincões
do Brasil como um todo. Hoje têm acesso às mesmas
tecnologias que têm as grandes empresas por conta
da abertura econômica e estão passando por um
processo muito forte de atualização como defesa do
processo de concentração.

À medida que \ essas pequenas e médias
empresas vão~se atualizand9, vai diminuindo a força
das grandes, e o retrato que teremos do Brasil será de
um país com uma concentração, com efeito
polarizados: nos grandes mercados, os que
chamamos de mercados massificados, o domínio das
grandes empresas; nos mercados pulverizados, o
domínio das pequenas e médias empresas nos
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nichos específicos de mercado, que poderão ser
encontrados onde houver predominância da classe
social mais alta em bairros ou em locais onde as
grandes empresas não entrarão, e ainda nas grandes
periferias e nas cidades do interior do País.

O interesse das empresas internacionais pelo
Brasil todos já conhecem, mas poderia destacar o
fato de ser um mercado emergente. Somos 160
milhões de consumidores, embora tenhamos uma
demanda reprimida muito grande e possibilidade de
desempenho econômico muito favorável para a
conquista de melhores negócios no futuro.

O Brasil é promessa como base de exportação.
Isso é importante para as empresas que vêm
instalar-se aqui. O Estado de Direito no Brasil é
preservado. O Brasil respeita as leis, por incrível que
pareça. Há uma discussão em torno disso, mas há um
Estado de Direito reconhecido. Trata-se de uma
democracia em desenvolvimento, em implantação
definitiva, mas há um Estado de Direito reconhecido.
Há o acesso ao Mercosul. O alcance do Brasil ao
Mercosul é outro ponto de atração dos mercados.

Para encerrar a primeira exposição, gostaria de
dizer como está e como ficará o retrato dos tipos de
loja, como o mercado será repartido por tipo de loja.
Hoje temos 76% da vendas do setor feltas por
supermercados tradicionais, lojas que têm menos de
2 mil metros quadrados de área. Portanto, 76% das
vendas do setor são feitas por meio desses
supermercados tradicionais. Aí, a presença de
empresas pequenas e médias é muito grande. Um por
cento da venda do setor é feita por lojas de
conveniência, lojas em postos de gasolina e lojas que
atendem ao público localizado; 23% são feitas por
grandes lojas, ou seja, os hipermercados.

Extrapolando isso para os próximos anos, na
visão que estou passando do novo perfil do setor, do
redesenho do setor, nos próximos cinco anos 58%
das vendas continuarão sendo feitas pelos
supermercados tradicionais. Mudará o status do
supermercado tradicional, que passará a ser mais
atualizado, com perfil diferente, mix de produtos
diferentes, pessoas mais preparadas para atender ao
consumidor, nível de serviço diferente, mas o formato
permanece sendo de supermercado.

Os hipermercados, certamente, ganharão ainda
espaço, depois o perderão, mas nos próximos cinco
anos ainda ganharão espaços no mercado e estarão
com 40% de partícipação. As lojas de conveniência
dobrarão sua participação nos próximos cinco anos.

A nosso ver, depois de vários estudos, esse é o
desenho que imaginamos para o setor nos próximos
cinco anos.

Evidentemente, tenho outras transparências.
Não estou fazendo a exposição provavelmente
adequada para que todos vejam, preferi a explanação
mais direita, guardá-Ias-ei para a hora própria, du
rante os esclarecimentos necessários.

Sr. Presidente, encerro minha breve exposição,
colocando-me à disposição de todos no que tange às
questões em que julgarem necessários maiores
esclarecimentos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) 
Agradecemos ao Dr. José Humberto Pires de Araújo,
Presidente da Abras, a brilhante participação.

Concedo a palavra ao Dr. Celso Luiz Gusso,
Presidente da Associação dos Fornecedores dos
Supermercados, que disporá de dez minutos para
sua exposição.

O SR. CELSO LUIZ GUSSO - Sr. Presidente,
bom-dia, demais componentes da Mesa já
nominados, em primeiro lugar quero esclarecer que a
Associação dos Fornecedores de Supermercados é
do Paraná, entidade criada no momento em que se
acentua a participação do Grupo Sonae, com a
compra de duas redes de supermercados e a
instalação de um hipermercado em nossa cidade.
Houve alteração no que tange ao comportamento dos
fornecedores e cobradores e fomos obrigados a
tomar atitude para poder defender os interesses dos
fornecedores.

Quero deixar bem claro que estou
representando a Associação Brasileira da Indústria
de Plástico, como Vice-Presidente da Federação das
Indústrias do Estado do Paraná e Presidente da
Associação dos Fornecedores de Supermercados do
Estado do Paraná.

Depois de praticamente um ano discutindo as
questões concernentes às alterações bastante
significativas no mercado de varejo, amadurecemos
um pouco e passamos a aceitar, até certo ponto, o
momento muito diferente que tínhamos há dois anos.
Hoje há a questão conceitual de discutir o que está
acontecendo. Vou apresentar a questão da entrada
do capital estrangeiro no varejo brasileiro.

A indústria brasileira de pequeno e médio portes
está - e estava - completamente despreparada para
atender às exigências que essas empresas
multinacionais trouxeram para o Brasil. Costumo dizer
que quem pode globaliza e quem não pode é
globalizado. Fomos globalizados, temos de participar
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desses novos conceitos. Realmente, o nosso
mercado foi tomado de assalto.

Primeiro, as multinacionais são uma realidade,
não há volta. Acontecerão muitos outros investimentos
por parte do capital estrangeiro e muitas empresas
nacionais vão ser adquiridas por esses grupos.

Segundo, houve algo que reputo como choque
cultural ou conceitual muito grande, que é a forma de
comercialização dos países de origem em relação ao
Brasil - outra realidade que estamos vivendo.

Vivemos durante muitos anos um processo de
substituição de importações e tivemos nosso parque
fabril praticamente sucatado em diversos setores. De
repente, recebemos grupos querendo condições
iguais àquelas dos países de origem, onde a
tecnologia de abastecimento é de última geração, e
não podemos competir, essa é a realidade.

Temos outro problema muito sério no que tange
a essas mudanças, a centralização de compras. A
centralização de compras dos grandes grupos é um
mal terrível para as pequenas e médias empresas
regionais, que estavam acomodadas atendendo a
seus supermercados regionais. Hoje, por exemplo,
temos concentração de compras muito grande em
São Paulo e no Rio Grande do Sul.

. Então, os países que estão fora desses dois
centros têm muitas dificuldades, a não ser empresas
muito grandes, com uma logística muito forte que
possa vir atender esse mercado. É uma dificuldade
que possivelmente os próprios supermercadistas não
avaliaram. No momento em que as pequenas e médias
indústrias regionais não estiverem atendendo
regionalmente a esses supermercados e a essas grandes
redes, haverá dificuldades com os consumidores, porque
teremos alguns problemas de emprego nas pequenas e
médias empresas.

Outra questão que discutimos foi o
financiamento. Temos uma abertura de financiamento
amplamente divulgada, por exemplo, de que o
BNDES destina 1 bilhão de reais aos supermercados.
Nós, do setor produtivo, estamos precisando de
dinheiro também. Pode-se destinar 1 bilhão, 2 bilhões
ou 3 bilhões para os supermercados, mas o setor
produtivo, para abastecer os supermercados,
também precisa de dinheiro.

E não estamos aqui condenando,
absolutamente, qualquer tipo de investimento que

\ seja feito para modernização, para compra, para no
vas lojas de supermercado. O que estamos propondo
ao BNDES é que venhamos a ter o mesmo
tratamento que têm as redes de supermercado.

Há que se mencionar, ainda, o
desaparecimento das redes regionais, os pequenos
supermercados, sobre o que já falei. O que
debatemos muito está relacionado ao que o Sr. José
Humberto disse: o percentual de concentração de
supermercados na França. A França, há doze ou qua
torze anos, teve a preocupação de limitar a área de
instalação dos novos supermercados, a
concentração em cima daquilo que já existia.
Parece-me que a intenção de limitar em 200 ou em
300 metros os supermercados - fato que ocorreu no
Uruguai - foi para preservar as antigas mercearias,
padarias e negócios, que permitem aos pais
mandarem seus filhos para a faculdade. Observaram
lá que, com a grande concentração, as pequenas
mercearia, panificadoras e outros, não teriam
empregos para essas pessoas nos supermercados.

Por isso, digo que há a questão conceitual, que
precisamos discutir. E onde há boa vontade - este é
meu princípio - resolve-se qualquer tipo de problema.
Estou apresentando uma situação muito séria no
âmbito de pequena e média empresas em função da
centralização de compra pelas grandes redes. Este é
o nosso grande problema.

Há pouco fiz pronunciamento na Convenção
Nacional dos Supermercados. O que estou dizendo
aqui foi o mesmo que disse lá: a nossa grande
preocupação. Os Governos do Paraná, de Santa
Catarina e de todos os Estados têm grande
preocupação nesse sentido. Estamos tendo contato.

O desaparecimento dos fornecedores regionais
realmente é algo que abordei.

A questão que o Sr. José Humberto levantou
anteriormente de, no futuro, termos de 45% a 48% de
concentração das grandes redes, confesso que é
uma boa notícia para nós, pois as pequenas e médias
indústrias não têm condições de atingir o
fornecimento das grandes redes hoje instaladas.

Por exemplo, a minha fábrica, que trabalha com
plástico, produz essas embalagens para saída de
caixa, ou check-out. No Brasil há rede que consome
110 milhões de embalagens de um único fornecedor.
É a compra concentrada em' um único fornecedor.
Minha empresa é a quarta em prod!Jção, com 60
milhões de embalagens. Seria bom se essas
empresas cujas compras são concentradas
pudessem, de alguma maneira, dividir um pouco para
os Estados, com algumas vantagens que eles
mesmos poderiam fornecer, por exemplo, o próprio
ICM, o valor agregado do'ICM de cada Estado é bem
maior do que uma compra centralizada.
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Vivemos o dia-a-dia, temos agilidade. Minha Gusso, a indústria brasileira estava completamente
fábrica faz plantão aos sábados e domingos para despreparada, e a mercadoria não chegava no dia
atender aos supermercados, inclusive faltas de 20, nem no dia 30, nem no dia 10 do mês seguinte,
mercadorias. Temos carros à disposição para atender ocasionando a falta da mesma nas prateleiras dos
à região metropolitana de Curitiba. Mas essa história supermercados. Conseqüentemente, o cliente do
está acabando do dia para a noite, assim como supermercado iria procurar esse produto onde
também irá acabar a indústria regional de pequeno e estivesse exposto, com certeza em algum outro
médio portes. supermercado concorrente.

O objetivo da Associação, da Abiplast, e da Além disso, as quantidades entregues não eram
Federação das Indústrias é colaborar e não vir aqui condizentes com os pedidos. Havia total indisciplina.
criticar qualquer tipo de investimento que entra no Confesso que, nessa ocasião, os supermercados
País. Isso é problema das leis que vigoram no País e também eram ineficientes porque os pedidos eram
do Governo. Não temos, absolutamente, que discutir feitos basicamente da memória de um encarregado
nada sobre isso. do setor, que não possuía capacidadA de armazenar

Muito obrigado. todas as informações necessárias. Ainda, as
O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) _ mercadorias tinham tempo de validade dentro da

Agradeço ao Celso Luiz Gusso, President~ da indústria, durante seu transporte e na exposição nos
supermercados. Havia casos em que essa

Associação dos Fornecedores dos Supermercados, a mercadoria chegava a ter 200 dias, o que é uma
brilhante participação. catástrofe, principalmente em se falando de

Passo a palavra ao Dr. José Simão Filho, Diretor alimentos. A qualidade desses produtos deixava
do Grupo Pão de Açúcar. muito a desejar.

O SR. JOSÉ SIMÃO FILHO - Sr. Presidente, Finalmente, vou dar um exemplo a V. Ex!às do
senhores membros da Mesa, S~s e Srs. Deputados, que era o estoque de uma loja de supermercado. An-
senhoras e senhores aqui presentes, vou apenas tes de entrarmos nesse novo processo tecnológico,
complementar o depoimento do nosso Presidente, uma loja de supermercado tinha uma cobertura de
José Humberto Pires de Araújo, e vou concentrar-me estoque da mercearia acima de trinta dias, ou seja, o
basicamente no desenvolvimento tecnológico do estoque existente no supermercado levava mais de
setor de supermercados. trinta dias para ser vendido. Além de termos estoque

Além de Diretor do Grupo Pão de Açúcar, excessivo, também tínhamos falta de produtos que ia
também sou Vice-Presidente da Abras e Presidente além dos 20%/25%. Ou seja, um péssimo nível de
de uma entidade cuja sigla é ECR - Resposta estoque, um péssimo serviço prestado ao
Eficiente ao Consumidor-, que trata especificamente consumidor. Após a implantação dessas tecnologias,
do desenvolvimento da tecnologia no setor de o estoque dessa mesma loja baixou para menos de
supermercados e na indústria. Por incrível que dez dias e, conseqüentemente, a falta do produto caiu
pareça, essa entidade tem dois Presidentes: um que para 4%, oferecendo, então, melhor serviço.
representa o varejo e outro, a indústria. Assim, passou-se a ter uma gestão de estoque

Primeiro vou exemplificar o que acontecia no mais eficiente, ou seja, a companhia passou a ter
setor antés da implantação ou do domínio dessa melhor contribuição no seu giro de capital.
tecnologia que tivemos no Brasil e na minha empresa. Conseqüentemente, a empresa p0ge transferir esses
Imaginem V. Ex!ls que uma loja de hipermercado benefícios para o preço, e é o que'àcontece. Hoje, o
trabalha com cerca de 70 mil produtos. É setor de supermercado é o segmento mais
basicamente impossível para o ser humano fazer o competitivo e a razão disso é que toda vantagem ou
controle de gestão e do abastecimento de todas as redução de custos conseguida com essa tecnologia é
linhas de produto. Dessa forma, como a empresa transferida para o preço.
brasileira iria competir com outras empresas, tanto Só para lembrar V. Exl!s, após o..Plano de
nacionais como estrangeiras, que teriam o domínio Estabilização, em 1994, a cesta básica evoluiu
dessa tecnologia? 13,95% e o IGp, 149%. Isso não caiu do céu, não veio

Para que V. Ex!ls tenham idéia, um de graça. Aconteceu em decorrência do investimento
supermercado fazia um pedido a uma indústria de que o setor fez em tecnologia para que pudeSse ser
uma quantidade "xis" de mercadoria no dia 20 de competitivb. E se as empresas brasileiras não fizerem
setembro. Como disse nosso colega, Dr. Celso esse investimento em tecnologia isso n1rvJ irá.
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acontecer apenas no setor de supermercado. Estão O SR. JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA - Bom-dia,
aí as indústrias, com as quais estamos Sr. Presidente, Srs. Co!,,\vidados da Mesa, srªs e Srs.
constantemente brigando, a fim de aumentar o nível Deputados, senhoras e sen.hores aqui presentes, em
de exportação do País. Se não nos voltarmos para a primeiro lugar quero agradecer a oportunidade de
tecnologia nesse processo de globalização não estar aqui representando minha empresa, em
iremos chegar a, lugar algum. O setor de atenção ao convite formulado por esta Comissão.
supermercado tem dado esse exemplo, tem investido Evidentemente, sinto-me satisfeito por poder
muito e podemos verificar o resultado disso. contribuir com os esclarecimentos necessários ao

Quero dar outro exemplo em função das tema proposto. - .'
pequenas e médias empresas. Essa mesma entidade Complementando o que meus colegas de Mesa
que presido, a ECR, não usa essas palavras pequena já teceram sobre o varejo prasileiro, gostaria de dizer
ou grande empresa. O que estamos implantando lá é que o Carrefour também faz parte dessa história
um processo de empresa moderna. Então, não desde 1975, ou seja, são 25 anos de trabalho no
importa se a empresa é pequena, média ou grande. Brasil, com dificuldades e criatividade, durante vários
Dr. Celso Gusso, estamos disseminando o ECR pelo planos econômicos, mas também com progressos e
Brasil inteiro. Já fizemos em São Paulo, estamos indo conquistas. Se em 1975 começávamos no Brasil
para o"interior e também instalando em cada grande oferecendo apenas 500 empregos, hoje somos uma
Capital do País um comitê para auxiliar na empresa com 45 mil empregados registrados.
implantação de toda essa tecnologia. Sem isso - A situação que vivemos hoje no País não é fácil.
concordo com o Dr. Celso -, as empresas estarão Mais uma vez temos de enfrentar um cenário
fadadas a não ter sucesso. Não é possível um econômico difícil, apesar dos esforços importantes de
processo artesanal competir com empresás todos para que os efeitos saudáveis do pós-Plano
altamente automatizadas. Essa é a nossa Real continuem por mais tempo. É fundamental
preocupação. Estamos" em plena parceria com a lembrar o relevante papel desempenhado também
indústria nesse processo de desenvolvimento de pelo varejo brasileiro na viabilização dos bons
todas as empresas instaladas no País. resultados do Plano Real, como já citado, dentro da

Finalmente, gostaria de lembrar que no setor de estabilidade econômica.
supermercado, apesar de toda a implantação de O varejo brasileiro atuou não apenas em defesa
tecnologia, a primeira impressão era de que haveria da economia e da limitação da inflação, mas também
desemprego, mas tal não ocorreu. Estamos gerando -ofereceu contribuições expressivas através de
emprego a cada ano no País. Não passamos nenhum evoluções tecnológicas, . da modernização
ano com índice negativo. Estamos constantemente permanente .de nossas lojas, dos esforços de
gerando emprego. -Para que V. Exªs tenham idéia, capacitação de mão-de-obra e, o mais importante,
somos responsáveis por cerca de 700 mil empregos colocando em primeiro lugar o respeito aos
diretos no País e por mais de 2 milhões de empregos consumidores. Isso se traduz na liberdade de
indiretos. empreender, na concorrência e no livre comércio, que

Sr. Presidente, senhoras e senhores, sei que assegurarão a continuidade das ações realizadas.
meu tempo é curto, mas gostaria de me estender um É hora, então, de se aprimorar uma ética que
pouco mais. permitirá favorecer essa livre concorrência do varejo,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) _ protegendo os interesses dos clientes e respeitando
Dr. José Simão Filho, V. Sª terá oportunidade de falar todos os envolvidos.
mais durante os debates. Quanto à reorganização do varejo brasileiro,

O SR. JOSÉ SIMÃO FILHO _ Sr. Presidente, V. Exªs já sabem: o mundo muda e sua evolução é
coloco-me à disposição para quaisquer permanente, o que significa que nada é definitivo e
esclarecimentos. que as nossas decisões devem considerar essa nova

realidade. Por exemplo, quando nossos avós
Muito obrigado. estabeleciam uma organização de comércio ela
O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) - durava cerca de dez a quinze anos, salvo exceções.

Agradeço ao Dr. José Simão Filho a presença. Na geração seguinte, dos nossos pais, as
Passo a palavra ao Dr. José Antônio da Silva, organizações só teriam a duração de cinco a dez

Diretor do Carrefour. ancs. H::· ':'8 :-,:181'1::39088, não têm piaZb. A
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atualização é permanente. Ela evolui com a
concorrência, com a competitividade e com as novas
necessidades das empresas e do seu meio ambiente.

Ao mesmo tempo, e às vezes pelos mesmos
motivos, o cliente também muda muito, e muito
rapidamente. As novas ferramentas de comunicação
aceleram essa evolução. Por exemplo, sem sair de
casa, o consumidor pode comprar agora uma entrada
para o teatro, um CO em qualquer parte do mundo,
uma comida do tipo fast-food, alugar um
apartamento, reservar uma passagem e milhares de
outras coisas. Daqui a pouco, a lista do que não
poderemos comprar pelo telefone ou pelo
computador é que será pequena.

O varejo é um lugar de vida, de construção, de
criatividade, e é mais sensível e mais reativo a essas
evoluções permanentes do que outros setores da
economia. Por esses e outros motivos, o varejo tem a
obrigação de se adaptar permanentemente às novas
tecnologias, que são a informática, a logística, os
balcões de venda, os balcões de atendimento e as
técnicas de venda, de adaptar-se permanentemente
às novas gestões, ao controle de injeções, às
auditorias ou benchmark, aos novos desejos dos
clientes, aos cartões de crédito, aos meios de
pagamento, aos horários de atendimento, à maior
variedade de produtos e referências de produtos
dentro de uma loja. Se antes um hipermercado
oferecia de 30 a 40 mil itens aos seus consumidores,
hoje esse número é praticamente o dobro, em função
da própria natureza e necessidade de consumo.

Em uma frase digo que temos a obrigação de
levar a cabo a profissionalização da nossa atividade.
Com isso, permitiremos que o consumidor encontre
mais produtos dentro das lojas, mais serviços e
melhores preços. Assistimos, nesses últimos anos, a
uma consolidação e a uma reorganização do varejo
brasileiro, no qual podemos observar as numerosas
associações que se realizaram ou estão se
realizando.

No nosso modo de pensar, o varejo apoiou o
Plano Real e os esforços do Ministro Pedro Malan e
do Governo com muita determinação, com o objetivo
de combater a inflação e proteger o poder aquisitivo
dos brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) 
Sr. José Antônio da Silva, peço a V. Sª que conclua
sua explanação.

Concedo a V. Si mais um minuto e meio. (Risos.)

O SR. JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA - Pois não,
Sr. Presidente. Obrigado.

Para concluir, também tem sido nossa
preocupação incentivar e proteger os fornecedores
locais. Exemplo disso são os contratos ou as
parcerias que fazemos com os produtores rurais para
fornecimento de frutas, legumes e verduras em
nossas lojas, o que também requer alto grau de
qualidade e controle na origem.

Por fim, entendemos que não somos nós, do
varejo, que decidimos sobre o serviço, o preço ou a
qualidade de um produto ou marca, mas sim o
consumidor.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) 
Agradecemos, em nome da Comissão, ao Diretor do
Carrefour a brilhante participação.

Em nome de todos os membros desta
Comissão, gostaria de deixar o ilustre Secretário de
Direito Econômico do Ministério da Justiça, Dr. Paulo
de Tarso Ramos Ribeiro, extremamente à vontade,
pois a ação da Secretaria que S. Si dirige é
extremamente ligada às ações da nossa Comissão.
Tenho certeza de que íniciaremos um trabalho muito
próximo no sentido de preservar o direito sagrado do
consumidor brasileiro.

Antes de passar a palavra ao Dr. Paulo de Tarso,
não posso deixar de ressaltar a honrosa pre..,;;ença do
Presidente da Comissão de Meio Ambiente da
Assembléia Legislativa de Mato Grosso 10 Sul, Dr.
Paulo Correia. Como bem disse o ilustre Oeputado
Luciano Pizzatto, esta Comissão passa a ser E.

Embaixada de Mato Grosso do Sul na Capital da
República.

Quero registrar a presença do brilhante Prefeito
da nossa querida Costa Rica, nosso tamJ:;ém querido
José Barbosa Batista, que muito nos honra. Há outras
autoridades presentes que serão citadas no decorrer
dos trabalhos.

Então, com a palavra o nosso Secretário de
Direito Econômico do Ministério da JUlStiça.

O SR. PAULO DE TARSO RAMOS RIBEIRO
De início, bom-dia a todos. Quero agradecer, Sr.
Presidente, à Comissão o convite para estar aqui
presente na Câmara-dos Deputados e fazer ur/n breve
relato sobre o processo de concentração que vem
sendo observado no setor de supermercados e de
varejo de uma maneira geral. Agradeço, portanto, a
V. Exl e cumprimento todos os demais Pé rlamentares
que aqui se encontram.

Como já foi dito pelo representante da Abras, os
dados sobre o setor de supermercados no País são
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gigantescos. O setor responde por mais de 60 bilhões Parece-me que esse é um dado que precisa ser
de dólares, algo em torno de 6% do PIB brasileiro. apresentado a V. Exªs, que são Parlamentares e têm,

Pelo que pude constatar, 85% do abastecimento obviamente, esse múnus público.
de gêneros de largo cOnsumo, Segundo Os Dados Foram submetidos à Secretaria de Direito
da PrópriaAbras, advêm dos supermercados. Econômico 21 processos que tratavam de atos de
Estamos, portanto, diante de uma situação em que o concentração, dentre os quais seis já foram
consumidor é o sujeito e o objeto, ao mesmo tempo, apreciados e aprovados pelo Cade.
da ação dos supermercados. E essa preocupação Neste ponto, faço um parênteses para discorrer
não passa ao largo da Secretaria de Direito sobre o funcionamento do Sistema Brasileiro de
Econômico, muito ao contrário. Defesa da Concorrência: temos a Secretaria de

Passo a V. ExDs os elementos, os dados fáticos, Acompanhamento Econômico, que monitora os
a respeito desses atos de concentração que vêm mercados-porassiffidizer-etem, obviamente, uma
acontecendo. Os dados sobre o mercado, de alguma preocupação com relação a esses dados de causa e
maneira, já foram apresentados. No entanto, gostaria efeito na movimentação econômica, Secretaria esta
apenas de dizer que esse mercado é entendido como vinculada ao Ministério da Fazenda. Temos a
de prestação de serviços de vendas a varejo; porém, Secretaria de Direito Econômico, que depois de trinta
possui uma dimensão pouco geográfica, regional. dias é chamada a dar parecer nos processos e, mais

Na .Secretaria de Direito Econômico temos do que isso, a investigar e formular o que chamamos,
percebido a concentração dos supermercados no no jargão jurídico, de juízo deôntico sobre a conduta.
País em torno de regiões, com exceção, obviamente, Trata-se de um juízo de dever ser sobre a conduta e
das redes Carrefour e Pão de Açúcar, que têm uma sua tipificação; se está correta, se está errada sob o
estratégia nacional. ponto de vista da legislação pertinente. Mas a decisão

Em tese, o mercado não teria barreiras de final com relação ao ato de concentração é da
acesso, pelo menos aquelas formais ou decorrentes competência do Cade, uma autarquia, um órgão
do que se poderia dizer "fundamentos econômicos". colegiado vinculado ao Ministério da Justiça.
Mas existem, sim, barreiras decorrentes exatamente Então, dos 21 processos citados, poderia dizer
da necessidade de um investimento em ativo fixo aos senhores que sete já foram apreciados pelo
,muito alto e da necessidade de capital de giro. Cade. Além desses sete, ainda tenho outros 21. Esta
Portantó, essas barreiras, de certa maneira, já se era a correção que queria fazer.
apresentam naturalmente. Farei agora um relato sobre o conteúdo dos

O marketlng, segundo dados de que dispomos processos aprovados, dentre os quais está uma
na SOE, do ano de 1998, apresenta ainda alguma operação de aquisição pela Indico da Fernala(?), em
pulverização. Para os senhores terem uma idéia, razão de seu estado falimentar. Também há a
atl'$.vés dos dados que posso apresentar, o Carrefour aquisição das ações do Supermar pelo Bompreço, o
ãetinha, em 1998, 12,61% do mercado; a Companhia que representou, naturalmente, o ingresso deste
Brasileira de Distribuição, 9,85%; o Bompreço, 4,34%; último no mercado geográfico da Bahia; os
Casas Sendas, mais concentrada no Rio de Janeiro, Supermercados Sé adquiriram cinco lojas do
3,44%; e a Sonae, 2,77%. Supermercado São Jorge, em São Paulo; a Picos

Esses dados -representavam uma concentração, Participações adquiriu o controle acionário das
àquela altura, em torno de 33% do mercado e empresas Ruape(?) e ABC; a ABC adquiriu junto à
atualmente já está algo em torno de 40,4%. É uma Maxi Box, controladora do NP Supermercados, nove
concentração preocupante porque atinge, lojas no interior do Rio de Janeiro, e a Jerônimo Mar-
naturalmente, os fornecedores. Mas penso que ela tins adquiriu as ações da Latin Grover.
deveria ser vista sob dois ângulos, e não apenas do Há, ainda, um último processo em apreciação,
ponto de vista - digamos assim - de um equilíbrio que é a aquisição da totalidade do capital social da
estático, como sugere o modelo alemão, em que há Mercadorama pela empresa Modelo, de origem
uma alta concentração, atualmente ao redor de 70%. portuguesa, pertencente ao'Grupo Sonae.
No entanto, naquele modelo há regras de restrição Dos 21 processos que se encontram na SDE
dessa expansão e de proteção aos pequenos para apreciação, seis já foram apreciados pela
comerciantes, regras de que a legislação brasileira, Secretaria de Acompanhamento Econômico do
efetivamente, não dispõe. Ministério da Fazenda e têm parecer favorável.
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Estamos instruindo o processo, há diligências sendo desta mudança de paradigma: se antes as indústrias
efetuadas, mas vou permitir-me narrar um por um a determinavam aquilo que os supermercados e, por
V. Exlils, ainda que rapidamente, para que saibam tabela, o consumidor poderiam consumir, hoje as
quais são os processos que estão submetidos à grandes redes de supermercados têm condição
apreciação do Governo. tecnológica de alterar essa relação. Evidentemente,

A aquisição pela Sonae, um dos cinco grandes na medida em que há concentração excessiva, há
grupos, da totalidade do capital social do Extra; uma riscos que estão sendo avaliados com muita caut~la

associação entre a Sonae e a Nacional na SOE, sempre visando ao interesse do consumidor,
Supermercados, resultando na transferência à Sonae muito embora me pareça que o problema não pode
da totalidade das ações da Nacional. Há, também, a ser analisado sem se avaliarem os benefrcios
aquisição pela Sonae da totf.!lidade do capital social tecnológicos que a abertura da economia brasileira
dos Supermercados Coletão; locação de 25 lojas - suscita, que exige, naturalmente, modernização, de
essa é .uma operação societária que vem sendo modo a fazer face a isso.
realizada - dos Supermercados Paes Mendonça pela Sr. Presidente, ao que me parece, é no fio
Novarsk(?). Ainda por meio desta operação, a CSD - condutor da necessidade de garantia do mercado, da
Companhia Brasileira de Distribuição - licenciou o concorrência e da defesa do consumidor que está o
uso de suas marcas Pão de Açúcar, Extra e Barateiro desafio. Nós nos ressentimos de uma legislação mais
para que a Novarsk(?) as utilize nas lojas locadas ao moderna para o setor, porque a Lei n2 8.884, de 1994,
Paes Mendonça. enfrenta dificuldades para atender a essas vicissi-

(Estamos analisando, também, a aquisição pela tudes. e mudanças conjunturais que vêm
ASC de duas lojas da Serra Mar, no Rio de Janeiro, acontecendo.
pelo Carrefour de 90% do capital social dos Muito obrigado.
Supermercados Planaltão, no Distrito Federal, pela O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) _
Companhia Real de Distribuição da totalidade do cap- Esta Presidência agradece ao Secretário sua
ital social da Candia(?) Mercantil, pela ABC de duas participação e desde já coloca esta Comissão à
lojas da Serra Mar, no Rio de Janeiro, pela Rede disposição de S. S., para que, numa próxima
Bompreço de seis lojas da Petipreço, na Região oportunidade, realizemos reunião de audiência
Metropolitana de Salvador, pela Sé, das lojas do pública para receber essas sugestões de
Supermercado Santo Antônio, sendo nove modernização da legislação vigente.
localizadas em Bauru e uma em Araraquara, São
Paulo, pelo Carrefour da filial do Supermercado Antes de iniciarmos os debates, já pedindo
Gonçalves, em Manaus, Amazonas, por Alimbrás, permissão ao nobre Deputado Luciano Pizzatto,
empresa do Grupo Sockman(?), de parte das ações gostaria de registrar a presença do Secretário de
do Grupo Chapecó, pelo Carrefour da Rede Governo Wander Loubet, e de Fazenda, nosso
Ronchetti(?), no Espírito Santo, antes pertencente à ex-colega, Paulo Bernardo, do Estado do Mato
rede Unibrás; a aquisição de parte das ações Grosso do Sul, Governo "Zeca do PT 2.002".
representativas do capital social da CSD pelo Grupo Peço ao nosso Vice-Presidente, Deputado
Casino, francês, das Lojas Americanas pela Stock; a Celso Russomanno, que assuma a condução dos
aquisição pela CSD da totalidade das ações trabalhos.
representativas do capital social da Free Way Antes, porém, concedo a palavra ao nobre
Supermercados, pela CSD da totalidade das cotas da Deputado Luciano Pizzatto.
Pat(?) Comercial Ltda., pela eSD da totalidade das O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - Sr.
ações representativas do capital social da Rede Presidente, representantes do Governo de Mato
Barateiro; aumento do capital social da CBD, seguido Grosso do Sul nesta Comissão, peço a compreensão
de cisão parcial e seletiva da Millus, com posterior dos nobres colegas para que me estenda um pouco
incorporação pela Companhia Brasileira de na minha análise.
Distrlbulttlo; aquisição do controle da Peralta pela Inicio dizendo ao nobre Secretário de Direito
CSD.· Econômico e demais palestrantes que ninguém nesta

Todos esses processos estão sendo objeto de Comissão, acredito, em especial este Deputado, terft
nossa avaliação, na Secretaria de Direito Econômico. postura contrária à modernização do setor de.

O que me parece importante ser ressaltado é distribuição, especialmente dos supermercados. O
que não temos um instrumento de aferição legal que existe é um profundo sentimento sobre. a
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necessidade de defesa do direito do consumidor, obviamente podem ser boas, não ultrapassem esses
principalmente das minorias. Quando falamos em limites?
minorias, ampliamos o leque de abrangência desta Sr. Presidente, segundo números da SDE, há
Comissão não só para as minorias sociais, mas concentração em mãos de poucas redes, talvez
também econômicas, porque o desequilíbrio acaba cinco, de 40% do mercado brasileiro. Em algumas
gerando conseqüências sociais graves, já que a cidades, já chegou a 70%. A lei não fala em
mão-de-obra nacional está concentrada nos concéntração nacional. Mas cita, em seu art. 20,
empregos oferecidos pelos pequenos e médios concentrações regionais, locais, cidades, que se dão
empresários. em nível inexplicável, porque não conseguimos

Acredito que a Lei nº 8.884, de 1994, em espe- entender como o Brasil empresta 1 bilhão de reais -
cial seu art. 20, já permite instrumentos mais fortes, como essa nova linha de crédito do BNDES - para
que precisam ser utilizados, e que, talvez pelo que alguém não gere novos empregos, simplesmente
cuidado e processo extremamente transparente que compre os atuais? Disso não preéisamos.
a SDE tenta implementar em todas as suas ações, Esse zelo é tão necessário, enquanto
ainda não o foram. O difícil é aceitarmos um processo estivermos na parcela conceitual, que até mesmo em
em que existe uma concentração econômica tão programas de privatização, como na área de
grande nas mãos de poucos que influenciam milhares telecomunicações, o Governo tomou o cuidado de
na compra de produtos e milhões na revenda desses não permitir que ninguém controlasse o País inteiro,
mesmos produtos. subdividindo-o, e de gerar empresas-espelhos, para

É difícil acreditarmos no Estado de Direito a que haver concorrência. Nós, na área de distribuição,
o Presidente da Associação Brasileira dos estamos simplesmente achando que esse é um
Supermercados se referiu. Dou meu testemunho de processo de globalização absolutamente natural,
que não estamos conseguindo mais exercê-lo na quando países como França, Estados Unidos e
relação comercial que envolve as grandes redes de Alemanha estão tomando medidas cada vez mais
supermercado. Tenho em mãos dezenas de fortes para impedir esse tipo de concentração, não na
documentos e denúncias que demonstram eventuais existência do processo, mas daquela sem a proteção
práticas não. corretas para o consumidor,
especialmente pelo distribuidor, envolvendo-as. Mas de outros meios de distribuição.
quem teria coragem de vir prestar esse depoimento? O senhor já imaginou, Sr. SeGretário, se houver
Todos me pedem sigilo, garantido pela Constituição cidade com concentração de 50% num determinado
brasileira, pela razão de que, através de um simples dia em uma rede só, se essa rede quebrar, o que
telefonema, a empresa quebra em 24 horas. acontecerá com a cidade? Qual é o mecanismo

Empresas que tinham condições de usado pela SDE ao autorizar? Ela inseriu na cláusula
sobrevivência, alternando a quem fornecer, a cada de proteção local de compra? Ou será que todos os
dia que passa não têm condições de exercer suas brasileiros terão de se mudar e abrir um escritório em
atividades no Estado de Direito. Essa é uma São Paulo para vender concentrados em
realidade. Chegamos ao absurdo de haver pressões determinadas redes? Não preciso dizer o nome,
sobre uma fornecedora de duas grandes redes de porque elas sabem quais fazem isso.
supermercados e hipermercados. Se o hipermercado Ora, o Brasil é um país. Não podemos achar que
"b" vende produto a preço mais barato do que o só podemos vender indo para São Paulo. Precisamos
supermercado "a" - o que não é culpa do fornecedor, ter cláusulas de determinação. Quantas pequenas
mas, sim, de uma promoção eventual-, o fornecedor empresas deverão ser mantidas num determinado
é chamado pelo supermercado "ali e ameaçado: se raio de abrangência do hipermercado, como
não parar de vender ao concorrente, não nos venderá acontece na França? Parece-me que agora mesmo a
mais. Temos isso gravado e testemunhado - citar o grande rede francesa, para ser inaugurada, teve de
nome do fornecedor é condená-lo a sua imediata garantir a existência de cem pequenos comércios no
falência. seu entorno. Isso foi determinado nesse rol de

Esta é a relação com que a SDE tem que se posições? E para que linha de crédito para" alguém
preocupar: quais são o mecanismo de proteção e o controlar um setor? Se é bom negócio, traga capital
canal de denúncia contra o abuso que será gerado estrangeiro para cá e deixe o do BNDES gerar novos
dentro da SDE e do Cade para que os processos de empregos aqui. Compra de rede não é geração de
criação de redes fantásticas de distribuição, que novos emprégos, mas substituição de donos. Gastar
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1 bilhão de dólares é uma função de Governo a ser aparece - enviam um bpleto de cobrança bancária,
discutida. tenho cópia de um, não está na nota, vem por fora

Gostaria de apresentar algumas questões que parFl cobrança, desconfio da existência de caixa dois,
me preocupam e peço à SOE que as responda. Neste mas não é isso, já entendi o mecanismo, que vamos
momento, deixo me!J registro de muita tristeza pelo investigar melhor depois - de 8% a 11% da
fato de a Rede Sonae não ter vindo, já que na mercadoria.
audiência pública, em Curitiba, deixou no ar uma Além do rappel, há contribuição financeira para
série de perguntas não respondidas. Hoje ela teria o reinaugurar lojas, porque em todo aniversário de uma
direito de dizer publicamente que estávamos loja algumas redes fazem reinauguração. Cada
equivocados, mas não compareceu. E foi a rede que fornecedor tem de colaborar. Alguns contratos
mais recebeu denúncias em relação a práticas mostram contribuição de 4 mil reais. Isso é r~ceita que
abusivas. Às demais presentes, vou fazer alguns deveria ser abatida do custo do produto e aumentada
questionamentos. Se os senhores não puderem re- amargem de lucro dos senhores, que não aparece na
sponder no momento, por favor, façam-no por escrito. conta.

Vou expor à SDE algumas situações Há outro desconto, que também não consta da
incompreensíveis, porque não se traduzem em nota fiscal, de 4% para pagamento de mercadorias
resultado ao consumidor: ao vender numa rede, centralizadas em um único depósito.
cobro um real por determinada mercadoria e o com- Falei de reinauguração, agora são verbas para
prador diz que só a compra de mim por oitenta centa- aniversário, independentemente do volume de
vos. Essa é a forma de negociação, e a nota fiscal sai compras, de cada loja da rede.
com o preço certo. Só que encontramos um processo
de engenharia financeira inteligentíssimo que a Depois, os promotores fixos que a rede tem que
Receita Federal ou a SDE investiga. Na pauta na qual fornecer: um funcionário por sua conta, que tem de
se vê quanto custou um produto, por quanto foi trabalhar 24 horas à disposição.
vendido e margem de lucro, uma série de coisas Período de permanência, é o caso de
desaparecem, porque são jogadas, como a própria hortifrutigranjeiros...
Sonae nos respondeu por escrito, em outras contas. O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO -

Por exemplo, prazo de pagamento: 75 dias. Está Deputado Luciano Pizzatto, acrescento que nesta
bom, prática interessante. Só que, em algumas redes, Comissão já existe a denúncia de funcionários
quem vende não pode mais descontar duplicata no chamados promotores, contratados pelas empresas
mercado, só na financeira da rede. Como isso é que fornecem os produtos para os supermercados,
possível? Gostaria que os representantes das redes que estão sendo vítimas de trabalho escravo. Noventa
presentes respondessem se têm financeira própria e e cinco por cento dos funcionários nas grandes lojas
se impedem o fornecedor de descontar livremente no não são funcionários dos supermercados, mas das
mercado. Aí há mais um detalhe: além de dar a data empresas que fornecem os produtos, como aqueles
que vai pagar - 75 dias -, acontecem casos, como que vemos arrumando prateleiras, sinalizando
esta carta da Wall Mart: independentemente do prazo promoção de produtos, apesar de muitas vezes
acordado, só vamos pagar uma vez por semana, às estarem vestindo jalecos do supermercado. Se por
terças-feiras, e não vamos pagar juros e encargos algum acaso eles não fizerem tudo o que o
pertinentes de mora, nem multa pelo atraso. E supermercado determinar, são colocados à
danem-se. Quem fez o desconto na financeira da disposição e o fornecedor, automaticamente, por
própria empresa ainda vai ter de pagar multa para a medo, demite esse funcionário, sem direito nenhum.
própria empresa, porque ela só paga em determinado O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO -
dia. É uma carta assinada, o contrato não vale, se Vejam o caso da devolução. Está no contrato
reclamar. Mas o prazo é de 75 dias, e não vão pagar assinado - seria leviano falar se não tivesse provas -
no 75º dia, sempre na média uma semana depois, que a devolução de hortifrutigranjeiro é feita até dez
sem juros, sem multa, sem nada. dias depois da entrega. Todo mundo sabe que

Imaginem o que isso representa numa hortifrutigranjeiro perece em quatro, cinco dias. Dez
economia de 60 bilhões. Aí, criam-se coisas como dias depois querem devolver o restolho, e o
rappel - meu filho faz escalada livre, sei o que fornecedor não sabe nem se a alface é dele. Um
significa. Mas o que é rappel, senhores, no caso? fornecedor de carne fez uma venda de 1 mil e· 400
Gostaria de uma explicação clara. É um desconto que reais e recebeu 220 reais. O restante foi desconto,
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devolução, perdas etc. Perda que ele Mo controla. Como? Qual foi o milagre? Criamos uma rede
Acho isso justo, mas ele não controla, não é ele que moderníssima e aumentamos o custo.
está vendendo, ou seja, o risco não é mais do Para se ter uma idéia, senhores, tenho por
supermercado. escrito, do Sindicato de Técnicos Agrícolas do Paraná

Há mais: enxoval - depois podem mandar por e dos Produtores, as práticas abusivas com
escrito o que significa; pagamento de aluguel de hortifrutigranjeiros. Mesmo com essas práticas
espaço - está bem, é uma promoção especial, mas abusivas a rede de hipermercado diz que sua
paga a bonificação de eventos específicos, que ele margem líquida, excluídos os impostos, na ponta, é
não pede, mas tem de participar; participação em só de 18,8%. Qualquer processo massificado tenta
outdoor, aí, sim, propaganda direta do produto dele, trabalhar com margem líquida de 1%, 2%, 5%. Mas a
que em 90% dos casos não existe, só existe a propa- dele é só 18,8%. Isso é um benefício para o
ganda do supermercado e de outros item, com consumidor? É essa a forma de concentração que
proibição de negociação de títulos. Só aqui há qua- esperamos?
torze itens. Não vou oligopolizar o processo, pois há

Nesse ponto entram detalhes da engenharia centenas de páginas de denúncias. Mas deixo claro,
financeira. Vou citar um exemplo, sem entrar na Sr. Presidente e Sr. Paulo de Tarso Ramos Ribeiro,
questão desses boletos para cobrança. Gostaria que Secretário da SOE, que o processo de distribuição de
os senhores pegassem uma nota de mil reais, que qualquer produto no País - estamos investigando
teve 30% de desconto, somando tudo isso, e me combustíveis e telecomunicações - precisa ser
mostrassem a retificação da nota para 700 reais, para modernizado, mas deve seguir alguns princípios e
que tivessem dedução de ICMS etc., que não sei para interesses básicos: interesses econômico e social. Na
onde foi nessa brincadeira. Esse é um problema para área de combustíveis, através da Frente Parlamentar
a Receita Federal resolver. de Combustíveis, conseguimos grande acordo em

O desconto dadó no custo da mercadoria para alguns Estados, quase todos: os postos não terão
calcular aquela margem de lucro que o SOE recebe mais atendimento self service, para manter o
de informações não é deduzido do custo da emprego dos frentistas. Esse é um tipo de serviço
mercadoria, a mercadoria continua tendo o mesmo moderno, usado no mundo inteiro. Mas no Brasil não
valor. É feito o seguinte: numa parte, a fidelidade, o pode ser feito ainda, porque desempregaria milhares
desconto centralizado do custo/mercadoria, na outra de trabalhadores, sem o benefício final ao
parte é descontado na conta verba publicitária, consumidor, que, se houvesse, estaria correto.
crédito de recuperação de verbas publicitárias e, no A SOE e o Cade não podem mais gerir um
outro espaço, é creditado em receita comercial. Isso é processo de concentração, no meu modo de
fantástico, é uma engenharia financeira que merece entender, sem que essas práticas sejam
parabéns. Mas é por isso que se pergunta a margem esclarecidas. E creio que a maneira honesta de se
de lucros. Claro, comparado o preço contabilizado do comprar é a seguinte: "Quanto custa?" "Pago tanto:'
produto com o preço final, descontados os impostos, Tire a nota de tanto e acabou. Criar quatorze itens não
dá tanto. E os créditos que pegaram de volta dos me parece boa-fé. Isso serve como um conselho e
consumidores desses quatorze itens? Não é dado o uma opinião aos supermercados. O valor é um. Quer
crédito como desconto em mercadoria, entra em pagar setenta? Pague e tire a nota de setenta. Para
outras contas. Ah! é SOE, tem que ficar alerta para que inventar quatorze coisas diferentes? Rappel,
isso. É o mínimo que esperamos do direito do desconto, aniversário, promoção, transporte, venda
consumidor, porque ele - é aí que vem o fato grave - na terça ganha 1% de desconto, venda na quarta só
não está sendo beneficiado. ganha 1,5%, mas receba por boleto, por fora. Isso

Os senhores dizem que essa modernização é precisa acabar, tem de haver transparência no
para o consumidor. Muito bem. Curitiba teve a mais processo.
alta concentração de hipermercados e compra das Tem de ser feita uma análise dos processos de
suas redes tradicionais - acho que foram compradas instalação do hipermercado, onde vai comprar as
quase todas: Real, Mercadurão, Oeste, Coletão... mercadorias, se vai prestigiar empresas regionais, se
Sendo assim, Curitiba tinha de ter baixado o preço, o benefício econômico que terá será transferido
mas teve o mais alto índice de aumento do custo de também no processo social. Por último, se realmente
vida do País em relação aos índices de mercado. esse processo de concentração vai se traduzir em
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menor preço ao consumidor; caso contrário, não há
como se ter liberdade efetiva neste País.

Aproveito o momento para parabenizar o Dr.
Celso Luiz Gusso pela coragem de estar aqui, porque
com um simples telefonema sua empresa está
quebrada no outro dia, não é o que vão fazer com o
senhor. Mas o quarto maior produtor do Brasil de
saquinho plástico, produz 60 milhões de unidades,
não consegue vender nem a metade do que uma
simples rede compra. Se essa rede não comprar mais
estará falida, imaginem os outros produtores, a
situação difícil desses 70 mil. itens.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso

Russornanno) - Obrigado, Deputado Luciano Pizzatto.
A Mesa vai criar o conceito de três Deputados

para a resposta dos senhores membros da Mesa.
Concedo a palavra ao Depufado Regis

Cavalcante.
O SR. DEPUTADO REGIS CAVALCANTE - Sr.

Presidente, diante da explanação dos diversos
setores, o que mais me atentou refere-se à Secretaria
de Direito Econômico. Quando se fala em 28
processos, exceto os que foram aceitos já na
concentração de supermercados, é exatamente essa
concentração. Nesse ponto, o Deputado Luciano
Pizzatto tem razão quando pergunta a quem e como
ela vai servir neste País.

A declaração dos produtores, da indústria, e a
possibilidade de que essas pequenas e médias
empresas possam estar fechadas do dia para a noite
pela impossibilidade de atender ao fluxo de
interesses e de fornecimento desse supermercado
lembram-me de uma coisa, que acrescento a esta
discussão: a marca própria. Os supermercados estão
adotando marca própria nos produtos e apenas
colocam daquela indústria o CGC no rótulo. Imaginem
se eles, que estabelecem um percentual muito
grande aos fornecedores, na hora de determinar o
preço ou exigir que baixe esse preço, como ficará
essa indústria que não se submeter a essa situação?
Simplesmente vai quebrar do dia para a noite, porque
ele muda de fabricante e submete essa cadeia de
supermercados às regras do jogo, nessa situação de
cartelização mesmo.

Sabemos que em outros países isso vem cre
scendo, mas é preciso que a indústria brasileira se
preocupe com a limitação dessa marca própria por
parte dos supermercados em cima do percentual que
está sendo solto, praticamente sem nenhum controle.
Por isso, esta Comissão está abrindo esse tema para

discutir profundamente. Esta audiência pública é
importante para isso, para que amanhã essas
pequenas e médias indústrias, com a imposição da
marca própria, não sejam peças no controle direto
desse poderoso sistema que está sendo montado no
País. Uma das coisas sobre as quais alertamos os
supermercados e principalmente o Governo é a
necessidade de limitar essa marca própria,
principalmente na realidade de desemprego e de
destruição da indústria neste País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso

Russomanno) - Muito obrigado, Deputado Regis
Cavalcante.

Concedo a palavra ao Deputado Ricardo Izar..
O SR. DEPUTADO RICARDO} IZAR - Sr.

/

Presidente, comecei a me interessar pelos problemas
de supermercados exatamente na hora em que
assumi uma condição nesta Comissão, há quatro
anos, quando vim para cá. Posteriormente fui seu
Presidente, quando tivemos grandes modificações no
setor de supermercados. Lembro-me de que fizemos
audiências públicas sobre código de barras, vendas
de medicamentos em supermercados, depois o
Presidente da Abras, Dr. José Humberto, apresentou
aqui, numa ocasião, o programa das escolas em
supermercados. Em suma, começamos a nos
interessar pelo assunto e a visitar feiras. Estivemos
em Chicago e, semana passada, no Rio de Janeiro.
Cheguei à seguinte conclusão: o progresso e o
desenvolvimento desse setor foi muito grande, nos
últimos quatro anos. Foi além do estimado.

Depois de ouvir o Deputado Luciano Pizzatto, os
demais Deputados e os expositores, vejo que há
necessidade de uma participação nossa mais efetiva,
porque muitas vezes se disse aqui que não existem
regras. Nós é que devemos montá-Ias, juntamente
com o Ministério da Justiça, a Abras, associações de
funcionários, fornecedores, e ver o que interessa a
todos. Há casos interessantes.

Sou de São Paulo, de Tatuapé. Por incrível que
pareça, num bairro tão grande como esse, existe
apenas um supermercado, o Canguru, há cinqüenta
anos. A sociedade "Amigos do Tatuapé" me procura
como Deputado, seu representante, apelando para
que se construa lá um supermercado, porque não há
mais possibilidade de viver com apenas o Canguru.
Procurei a Abras e diversas associações, -e agora
estão construindo um novo supermercado, há dois
quilômetros do Canguru, para não haver problemas,
moderníssimo.
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Esse problema de distância também deve ser
abordado aqui, a fim de que saibamos se se trata de
problema municipal ou federal. Faremos uma lei fed
eral igual à das farmácias, que na' cidade de São
Paulo, por exemplo, não podem ser instaladas a
menos de um quarteirão da outra. Existe uma série de
problemas dos quais devemos participar. Por isso,
cumprimento a Presidência desta, Comissão, o
Deputado Luciano Pizzatto, que forçou esta reunião,
pois é a segunda que fazemos, depois da de Curitiba,
que foi muito produtiva.

No meu ponto de vista, devemos participar mais
junto ao Cade, a fim de que encontremos regras q'ue
interessem a todos, principalmente ao consumidor.
Fica minha sugestão de contato permanente com
Cade, Abras e fornecedores, para que achemos uma
forma em que todos saiam satisfeitos desse episódio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso
Russomanno) - Muito obrigado.

Concedo a palavra aos expositores para re
sponder às questões dos Deputados Luciano
Pizzatto, Regis Cavalcante e Ricardo Izar.

Com a palavra, em primeiro lugar, o Dr. José
Humberto Pires, Presidente da Associação Brasileira
dos Supermercados - ABRAS.

O SR. JOSÉ HUMBERTO PIRES DE ARAÚJO
- Como sou o primeiro expositor, peço o direito de
fazer referência ao que foi dito pelo companheiro de
Mesa, Celso Gusso. De acordo com suas
abordagens, há dois pontos básicos que precisam ser
reavivados e discutidos, um relacionado com a
centralização das pontas. Trata-se de tema levado à
Abras juntamente com nossas preocupações sobre
um assunto de muito interesse por parte dos
fornecedores e dos supermercadistas.

Acho que esse ponto pode e deve continuar
sendo discutido pelas entidades de classe que, a meu
ver, têm função de resguardar as relações éticas dos
negócios ou pelo menos estimular essas relações.
Portanto, Dr. Celso, vamos continuar discutindo o
assunto dentro das nossas entidades.

O problema de proteção precisa ser muito bem
discutido para não se incorrer em equívocos já
constatados em outros países que passaram por
esse processo. Não discuto conceitualmente se deve
ou não haver legislação que proteja a pequena
empresa, conforme disse o senhor, que ainda tem o
pai ou o avô por trás do balcão, na linha de frente. Isso
precisa ser discutido, para evitar equívocos, porque,
assim como temos conhecimento de acertos,

também o temos de efeitos danosos dessas medidas
protecionistas.

Em relação ao que foi dito pelo Secretário de
Direito Econômico, a exposição tem profundo
sentimento de que cada negócio tem que ser
analisado como tal, não se pode deixar de averiguar
com toda profundidade os negócios e seus impactos
nos segmentos. Isso está sendo feito pelo Cade. A
estrutura legal é de difícil interpretação. Não vou
descer a detalhes, mas as barreiras econômicas hoje
são reconhecidamente importantes e impedidoras do
desenvolvimento das empresas nacionais, exatamente
por conta da dificuldade que o empresário nacional tem
em competir com o dinheiro que vem de fora. Os juros
ainda são muito altos, há dificuldade de acesso ao capital
para investimento. Do capital de juros não se pode nem
falar, por conta do custo do dinheiro. São questões que
justificam a preocupação.

Há outro aspecto em que faço a defesa dos
assuntos elencados pelo Deputado Luciano Pizzatto,
até porque, pelo que me parece, já há processo de
acusação efetivo das práticas utilizadas por essa
empresa à qual o senhor está se referindo.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - Só
um esclarecimento. Há um processo em relação a
determinada empresa, mas as denúncias envolvem
práticas semelhantes, em parte com a Wall Mart, com
o Carrefour e com o Extra. Ainda vamos investigar o
Pão de Açúcar. Esperamos não encontrar mais.

O SR. JOSÉ HUMBERTO PIRES DE ARAÚJO
- Como entidade, não vou fazer defesa de nenhuma

, empresa, porque defendemos o segmento como um
todo. A defesa das empresas, as práticas negociais
competem exclusivamente a elas. Temos de olhar o
segmento como um todo. Do ponto de vista
conceitual, tudo o que extrapola a ética precisa ser
discutido, por vivermos numa democracia. Há apenas
algumas correções que gostaria de fazer, até para
ajudá-lo: quando se fala em margem líquida, não
pode esta ser confundida com lucro líquido da
operação. Margem líquida é a margem de
comercialização de um produto sobre o qual tem que
ser descontado o custo operacional da empresa. Dos
18,8% de margem líquida, tem que se descontar o
custo operacional da empresa e encontrar o resultado
líquido, ou seja, o lucro líquido da operação, que está
por volta de 1,5% no nosso negócio hoje no Brasil. É
uma explicação conceitual, que gostaria de fazer.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - Não
vou discutir, porque não é assim que fui informado, in
clusive está escrito "líquido de impostos".
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o SR. JOSÉ HUMBERTO PIRES DE ARAÚJO
- Líquido de imposto é porque, quando se acha a
margem líquida - de novo, conceitual, por favor, não
me interprete mal, porque não quero entrar em litígio
com seu levantamento -, trata-se da margem de
comercialização que tem num bem retirados os
impostos e dessa margem precisam ser descontados
os custos operacionais para encontrar o que
chamamos de lucro líquido da operação.

Por volta de abril, soube desse processo que foi
levantado em relação a essa empresa e do que
estava ocorrendo, e fui procurado por algumas
empresas fornecedoras para fazer a denúncia dessas
práticas. Em princípio, repudiamos qualquer tipo de
atitude antiética nas relações de negócios.
Acreditamos - e a Abras defende isso - que a
evolução do nosso setor tem que ser para a melhoria
de relações de negócio e de consumo" equE;)mtem '
que ser beneficiado com isso é o consumidor.,Temos
que defender esse princípio, como fiz no início da
minha exposição.

Quanto à questão levantada pelo nobre
Deputado Celso Russomanno, de que 95% da
mão-de-obra que opera no setor é de fornecedores,
novamente é preciso dizer que há um equívoco.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso
Russomanno) - Não é do setor. Algumas redes estão
praticando isso.

O SR. JOSÉ HUMBERTO PIRES DE ARAÚJO "
O setor emprega ,diretamente 667 mil

trabalhadores, e cerca de 2 milhões, indiretamente,
por empresas que prestam serviços dentro dos,
supermercados. Há serviços que efetivamente, são
prestados por empresas fornecedoras. Mas há uma
massa trabalhadora crescente no nosso segmento.
Só para se ter uma idéia, em 1998, com relação a
1997, houve crescimento de 2,60% da mão-de-obra
empregada. .

Como na maioria dos setores da economia, o
senhor pode fazer uma pesquisa em relação a
bancos, indústria, enfim, em todas as atividades
existem mão-de-obra direta e indireta.

Em relação ao que foi dito pelo Deputado Regis
Cavalcante, as marcas próprias, no Brasil, ainda
representam muito pouco na venda do,
supermercado. Não há limites. Recentemente estive
no Canadá e, observando uma grandeempresá
supermercadista, constatei que 30% da sua área,de •
mercearias é de marca própria. No Brasil, póucorr:íais .
de 5% do que vendemos são marcas próprias. É um
mercado em desenvolvimento, está começando
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agora. Mas o senhor pode buscar informações sobre
o que já ocorreu em outros países. Dou-lhe o exemplo
do Canadá, porque esse assunto me chamou
bastante atenção.

Com relação ao que foi dito pelo Deputado
Ricardo Izar, o que observamos é que a penetração
do setor em bairros e regiões exclusivos de domínio
de uma empresa ampliou as possibilidades de
compra e a competição. Esse nosso segmento é
interessante porque tem pouco mais de 45 anos, está
fazendo cinco décadas, foi por volta dos anos 50 que
entrou no Brasil, nem por isso houve
desaparecimento de açougues, padarias, farmácias,
feiras livres, etc. Há um processo de transformação
natural dentro do setor, no qual me amparo, à medida
que houver, e está havendo, o final desse processo de
concantl'lição ':... que julQo' seja um processo de

. des~céleração -;,'eao final.do ano 2000 esse retrato
vaíeStar <Íeformáberndefinida, com o surgimento

. natural,edeformamuitovigórosa, das empresas de
pequeno porte e nichos de mercados muito fortes.

Vamos levantar algumas decisões. Segundo
rápido levantamento que fiz, restam quatorze
empresas de médio e grande porte no País no nosso
segmento. Os negócios, só este ano, foram dezenove.
Portanto, há um processo de desaceleração mesmo,
até porque as empresas que interessam são as que
certamente não irão fazer negócios' ou que já estão
devidamente ajustadas. Mas por que as empresas
vendem ou associam-se e por que fazem isso tão
rapidamente? Primeiro, por problemas de sucessão.
O baixo nível de profissionalização do setor gera
problema de sucessão que precisa ser reconhecido, e
as empresas precisam saber exatamente se há ou
não sucessão para dar continuidade ao negócio. Há
falta de recursos - como já disse há pouco - para
investimentos por conta dos juros e, mais importante,
o reposicionamento. A quantidade de empresários
que vendem o negócio e que voltam a ele é muito
grande, porque é um negócio vigoroso. À medida que
acham que com esse processo de polarização devem
buscar nichos de mercados específicos, vão largar
aquela área onde estavam atuando, passam para
uma empresa maior e se reposicionam em áreas
onde entendem que existe potencial para um melhor
desenvolvimento.

"Finalizando, ainda falando um pouco sóbre a
indústria, tivemos no episódio da desvalorização do

. ·re!il uma demonstração clara do que ocorreu com os
·prO(iutosalternativose·com as pequenas indústrias, e
o setor supertnercadista abriu espaço e deu uma
tremenda contribuição naquele momento grave da
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economia brasileira, no sentido de desmistificar que o marca própria, especificamente sobre a companhia
aumento do dólar ou a desvalorização do real em que trabalho, Pão de Açúcar.
poderiam passar horizontalmente para todos os Em relação a sua abordagem, a orientação da
preços. Isso graças a essa posição da abertura do empresa e o objetivo da marca própria é concorrer
setor supermercadista para empresas fornecedoras diretamente com os líderes de mercado. O que
de marcas alternativas, e elas tiveram um grande fazemos na empresa é o apoio à média e pequena
ganho nas prateleiras dos supermercados. empresa. Essa é a orientação que o Departamento

Volto a repetir que não vou fazer defesas de Comercial tem ao procurar fornecedores para marca
cada empresa, pois elas estão representadas. Mas própria. Porém, não lhes damos direito de ter reserva
deixo esse reparo conceitual sobre alguns tópicos de mercado. Via de regra, nossos fornecedores não
que abordei durante minha exposição. têm vivência muito grande conosco. Mas, se esses

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso fornecedores não estiverem provendo o produto com
Russomanno) - Muito obrigado. qualidade condizente e preço competitivo, serão

Concedo a palavra ao Sr. Celso Luiz Gusso, substituídos. Essa é a orientação que damos, nobre
Presidente da Associação dos Fornecedores de Deputado.
Supermercados - ASSOSUPER. Deputado Luciano Pizzatto, V. Exll destacou

O SR. CELSO LUIZ GUSSO - Deputado inicialmente a história da engenharia financeira.
Luciano Pizzatto, o motivo de estar aqui não é de Gostaria de comentar alguns pontos com V. Exll,

coragem, estou cumprindo com minha obrigação outros desconheço completamente e, em nome do
junto aos supermercados e aos fornecedores, para Pão de Açúcar, não poderei responder.
contribuir com aquilo que a sociedade produtiva pode, V. Exª mencionou prazo de pagamento de 75
seja ela pequena, média ou grande. O momento de dias. Nossa companhia trabalha com um prazo médio
transformação realmente é muito perigoso. Se não for que gira em torno de 28 dias. Para se ter uma idéia, o
muito bem conduzido e os supermercados, estoque da companhia é basicamente o prazo de
consumidores e autoridades não respeitarem

pagamento. Existe prazo de 75 dias? Provavelmente
algumas leis, princípios, poderemos ter um setor existe, como existe de dez e de uma semana

•completamente prejudicado. também.
Há outro detalhe: dependendo de como for

conduzido esse processo, que é bastante agressivo, Com relação à determinação de desconto em
existe a possibilidade muito grande de novos tipos de duplicata, não temos nenhuma empresa financeira,
negócios entrarem no Brasil, como aconteceu na nem essa prática lá dentro.
Europa. Trata-se de pequenos negócios com força Com referência à centralização, temos uma
muito grande para aproveitar os espaços dos negociação com os fornecedores. Mas o que é esse
produtores que estão isolados dos fornecimentos das processo? Antes de adotarmos determinada
grandes redes. Aí vêm as marcas próprias e uma tecnologia de abastecimento, os fornecedores
série de condições que vão criar novamente uma entregavam diretamente nas lojas. Esse processo é
desorganização no setor. Então, se for bem muito ineficiente, à medida que o fornecedor não
conduzido, não há problema. Mas, se não o for, coloca a mercadoria no prazo que a loja necessita.
vamos ter uma desorganização muito forte, em curto Nessa sistemática toda de centralização,
espaço de tempo. O pessoal do setor de centralizamos grande parte dos produtos na nossa
supermercados sabe muito bem do assunto a que central de distribuição. O que fazemos é um trabalho
estou me referindo. de consolidação de cargas e um abastecimento muito

Passo a palavra ao Sr. José Simão Filho, Diretor mais rápido e eficiente para nossas lojas.
da Companhia Brasileira de Distribuição, Pão de A negociação que fazemos com os
Açúcar. fornecedores é basicamente a seguinte: no momento

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso em que deixam de entregar essa mercadoria loja a
Russomanno) - Muito obrigado. loja, quando teriam um custo de transporte que varia

Passo a palavra ao Sr. José Simão Filho, Diretor em torno de um número que V. Exª citou, de 3% a 4%,
da Companhia Brasileira de Distribuição Pão Açúcar. dependendo do valor agregado de cada mercadoria,

O SR. JOSÉ SIMÃO FILHO - Inicialmente, isso passa a ser feito na nossa central de distribuição.
respondo ao nobre Deputado Regis Cavalcante sobre E esse trabalho de entrega nas nossas lojas tem um



O que eu poderia esclarecer sobre suas
observações seria isso, de que tenho conhecimento.
Por exemplo, esse negócio de rappel, V. Ex!! me
desculpe, mas não conheço.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - O
senhor sabe que existe em algumas redes?

O SR. JOSÉ SIMÃO FILHO - Desculpe-me,
mas não conheço.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - Só
para não haver dúvida, o Presidente da Abras sabe
que existe rappel em algumas redes, não é verdade?
O senhor quer a ata do contrato?

OSR. JOSÉ SIMÃO FILHO - Não. Certamente,
V. Ex!! vai me encaminhar alguma coisa. Mas o que
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custo de transporte, que é transferido do fornecedor ter esse custo com terceiros, porque ela é muito mais
para a nossa empresa, e é isso que é negociado. eficiente do que o fornecedor, como lhe havia

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - Só explicado inicialmente. Se for para pegar a
para esclarecer: primeiro, estamos falando de mercadoria no dia 10, nós a entregaremos no dia 10;
concentração de compra e não de distribuição. o fornecedor não.
Embora o senhor já esteja esclarecendo o assunto, Esse é um esclarecimento que faço, e estamos
quero só complementar a sua resposta. aqui à disposição do nobre Deputado.

O segundo item é que, se o senhor tem um O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO _
desconto de 3% a 4%, isso já está embutido no seu Como o senhor cobra os 3% a 4%?
custo operacional, que deveria estar na discussão da O SR. JOSÉ SIMÃO FILHO - Isso vem como
compra. Porque não comprar algo e colocar na nota o forma de desconto, e, depois, pagamos às empresas
valor real? Por que embutir tudo isso indiretamente? que contratamos para efetuar esse transporte.
Qual é a engenharia financeira que está por trás dis- O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO _
so? Se o senhor tem esse custo, o produto que eu
fosse revender a cem, o senhor me cobraria 97, eu Desculpe-me, mas, no corpo da nota fiscal de quem
revenderia a 97. Por que anota tem de sair de cem e lhe vendeu, está escrito mercadoria 10, descontados
os três depois têm de ser cobrados de outra maneira? 3%, ou o senhor faz uma cobrança posterior com

O SR. JOSÉ SIMÃO FILHO _ Porque são boleto, como tenho cópia aqui?
custos operacionais. O SR. JOSÉ SIMÃO FILHO - Não sei lhe

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO _ Sim, explicar detalhadamente como é esse processo.
mas me desculpe. É de sua empresa e não da Estou lhe explicando como é o sistema.
empresa que lhe vendeu. O senhor não tem duas O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO -
empresas, uma distribuidora e um supermercado. O Mandamos depois, por escrito, a legalização?
senhor tem o supermercado. Ou o senhor tem duas O SR. JOSÉ SIMÃO FILHO - Sem·dúvida
empresas? nenhuma.

O SR. JOSÉ SIMÃO FILHO - Não. Nossa O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso
empresa basicamente se concentra num negócio Russomanno) - Seria o caminho que poderíamos
chamado supermercado. encontrar para esclarecer essa dúvida.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - O SR. JOSÉ SIMÃO FILHO - Quero reforçar o
Gostaria que o senhor tentasse explicar essa problema da margem líquida de 18%, que V. Ex·
questão. Por que essa engenharia financeira de não mencionou. Basicamente, é a margem d~

colocar simplesmente o preço real? Poderia dizer: comercialização sem impostos e a margem líquida de
"Olha, a nossa empresa tem 20% de custos entre comercialização de todos os supermercados, que
aniversário, distribuição, inauguração e outdoor. gira em média de 18%, sendo que nossa
Portanto, do seu produto, que custa dez, só vou lhe rentabilidade de lucro líquido gira em torno de 1,5% a
pagar oito. Se quiser, vende por oito e tira a nota". Por 2%.
que esses custos têm de aparecer in9iretamente e
não na negociação de compra, se o custo é seu?

O SR. JOSÉ SIMÃO FILHO - Não posso re
sponder a V. Ex!!, porque não praticamos tudo o que
está dizendo. Estou falando daquilo e procurancjo ser
o mais claro possível. Inclusive estou,
antecipadamente, convidando-o para visitar nossa
empresa.

No caso específico da centralização, na hora em
que se centraliza o produto, ele tem um custo "x". O
que acontece na prática? Esse é o que vem na nota
fiscal. O custo transporte é uma despesa que
chamamos de operacional. Na verdade, não
tínhamos essa despesa, que era feita pelo
fornecedor. Na nossa central de distribuição, passo a

I
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conheço é da mídia, da imprensa e, quando foi feita, é exatamente como faz. o.meu colega da outra rede:
lá no Paraná, a primeira discussão sobre o tema, que para combater as marcas líderes. Para isso,
foi muito noticiado, não conhecia a terminologia e privilegiamos os pequenos e médios fornecedores.
muito menos a prática. Não a conheço. Passarei, Não há como fazer, por éxemplo, um sorvete com
evidentemente, a observar isso com critério. uma grande marca líder do mercado. Temos de

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - Eu procurar fornecedores tão bons, mas que sejam
lhe pediria, então, que o senhor me esclarecesse, a menores.
título de exemplo, qu~ rappel consta dos contratos de Esses são alguns esclarecimentos que gostaria
distribuição dos supermercados na Rede Somar e na de prestar. Hoje, não apresentamos um grande val-
sua Cláusula 5l! ume de marcas próprias. A orientação da nossa

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso empresa é que realmente procuremos essas
Russomanno) - Pediria ao Deputado Luciano empresas pequenas e médias para fabricação nesse
Pizzatto que encaminhasse depois à Abras. mercado que está em desenvolvimento.

O SR. JOSÉ SIMÃO FILHO - Só um momento. O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso
Faça-me um encaminhamento, por gentileza, Russomanno) - Muito obrigado. Passo, então, à nova
Deputado. Responderei, com todo o prazer. bateria de Deputados,. concedendo a palavra ao

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Deputado Fernando Gabeira.
Russomanno) - Com a palavra o Sr. José Antônio da O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA _
Silva, Diretor do Carrefour. Quero agradecer aos representantes de

O SR. JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA - Com supermercados, de fornecedores e do Ministério da
relação à observação do Deputado Luciano Pizzatto, Justiça a presença.
existem diversas outras que são realmente de ordem Considero que avançamos muito aqui no
técnica e que, se não as responder neste momento, conhecimento do setor. Não tenho denúncia alguma
coloco-me à disposição para aprofundar os assuntos em especial. Não freqüento supermercados.
que são necessários aos esclarecimentos. Mas Infelizmente, não vou muito a supermercados.
existem alguns pontos que V. Ex!! abordou que nos Gostaria de tentar equacionar a questão, a partir de
chamam a atenção e a que somos solidários. certo acompanhamento do que se passa no Brasil.·

O primeiro exemplo que posso citar é com Dos dados levantados aqui, faltou para mim, só
relação ao prazo de pagamento. Existem prazos que para meu esclarecimento, o atual peso do capital
são de sete, vinte e trinta dias. Mas posso dizer, pela estrangeiro no setor. Não sei precisamente qual é.
minha empresa, que o prazo de pagamento médio, Não que seja necessário para minha intervenção,
somando todos os segmentos de quem compramos mas se trata de um dado que gostaria de ter.
mercadorias, gira por volta de 32 dias.

. A equação que pensei du,rante as intervenções
Evidentemente, o estoque também acompanha esse é a seguinte: o processo de fIiodernização, com a
número de giro em relação a esses dias, ou seja,
temos um estoque que gira na ordem de 31, 32 a 33 concentração que representa também a entrada de
dias. capital estrangeiro, a introdução de tecnologias e a

Outro ponto que também posso destacar sobre mudança de paradigma, em princípio, significa
os capitais de investimentos éque temos uma prática, potenCialmente para o consumidor uma redução de
por decisão da direção geral da França, em que todo preço. Ainda não temos um estudo que avalia
o investimento feito no Brasil decorre não de adequadamente isso.
financiamento público ou de financiamento privado, Quando começou o processo de modernização,
mas de ingresso de capital no País. Esse fluxo de o que ele resultou em termos de relação com o
entrada de capital, evidentemente, é controlado pelo consumidor? Quanto à indústria farmacêutica, já
Banco Central, onde podemos ter todos os registros criamos uma CPI, porque achamos que essa relação
dessa operação. está um pouco confusa. Já vamos esclarecer isso

Um outro ponto que me chama a atenção é nesse caminho. Se de um lado a modernização, até
sobre a declaração do Deputado Regis Cavalcante com a concentração de compras, significa
para marca própria. Da mesma forma, ainda temos potencialmente racionalização e redução de preços,
poucos produtos que são de marca própria no houve também uma mudança de paradigma, como foi
Carrefour. Mas a orientação dentro da nossa empresa mencionado por V. S· O peso dos fornecedores ficou
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menor em relação ao peso dos compradores. A ficam muito prejudicados. O pequeno fornecedor é
correlação de forças se a:Iterou, diria, brutalmente. aquele que, praticamente, não tem capital de giro,

O que temos dê pensar é que não vamos não tem fôlego algum. Então, ele tem de atender a
trabalhar nesse tema cdm boas lições de moral. Os essas condições. E, se entramos como Poder
donos de supermercados não vão atender aos Público, no sentido de impedir que ele atenda a essas
nossos apelos humanitárió·s. Temos de trabalhar de condições draconianas, ele vai reclamar de nós. Vai
maneira adequada. No meu entender, o que se abriria dizer: "Poxa, mas estou sobrevivendo aqui. Deixa,
para nós, como potencíal 'de trabalho, é o seguinte: pelo menos, equilibrar-me".
estudar primeiro as possíVéis alterações legais que Esta é a questão básica. Temos de pensar num
possam garantir a presença do médio e do pequeno processo mais global. Teimando, podemos entrar só
no confronto com os supermercados, isto é, estudar a nesse processo. Temos de tentar examinar as
possibilidade de modernização em função da sua condições gerais para que possamos mudar o
nova realidade. Seria rJm primeiro ponto. quadro. No meu entender, mudar o quadro significa

Essa é uma tarefa que.temos de mencionar. O adequar a indústria brasileira a esse processo. O que
grupo de trabalho que se -está instalando tem de se vai acontecer é que parte dessa indústria vai ser
manifestar. Queremos um diálogo permanente com o comprada pelos supermercados. Falou-se em
Ministério da Justiça, para estabelecermos isso. parceira com hortigranjeiros, como o Carrefour tem.

O segundo ponto é, de certa maneira, pensando Mas chega um momento em que há vontade até de
também no consumidor' e no fortalecimento da comprar. Vamos comprar de 4, 5,6 produtores aqui,
pequena e da média' indústria, já não dos concentrar. Isso é inevitável. Quanto a esse processo
vendedores: em que tipo de possibilidade teríamos de de concentração, considero inevitável, embora
conduzir o BNDES a fortalecer esses produtores possamos determinar algumas garantias essenciais.
brasileiros? Que tipo de ação conjunta o Governo e o O que temos de ver, no processo de concentração,
Parlamento podem ter sobre o BNDES para que ele são as regras fundamentais do jogo e como vamos
fortaleça esses produtores, até estimulando que se garantir o interesse do consumidor.
organizem? Eles têm de se organizar melhor. Para isso, abre-se a possibilidade, com esta
Evidentemente, essas questões de prazo são reunião de audiência pública, de termos aqui um
fundamentais nesse comércio. grupo de trabalho com relações com o Ministério da

Percebi, quando houve a intervenção do Justiça, com os produtores e com os donos de
representante dos produtores, que a modernização supermercados, podendo chegar a um entendimento
nos alcançou um pouco despreparados; não foi que atenda a todos eles.
possível responder a ela. Na verdade, esse processo O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso
de modernização alcançou todo o mundo Russomanno) - Deputado Fernando Gabeira, o
despreparado. O processo de modernização significa Secretário de Direito Econômico está com um
tomar decisões políticas e efetivamente contribuir problema sério de horário; então, peço a V. Ex!! que
para que a indústria se adapte; caso contrário, será seja breve.
um processo de modernização mais simbólico ou O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA _
mais retórico. Também tenho um almoço às 13 horas a que não

Temos exatamente de estabelecer esse posso faltar. É sobre essa a premissa que quero falar.
caminho, mas tendo como princípio também - .0 Muito obrigado.
nosso caso aqui é esse - garantir o interesse do Celso
consumidor. Até que ponto podemos estimular esse O SR. PRESIDENTE (Deputado
caminho de modernização, de um lado, e um caminho Russomanno) - Obrigado, Deputado Fernando
de modernização, de outro, em função de arbítrio en- Gabeira, pela sua rapidez.
tre essas duas correntes? Isso pode significar avanço Peço ao nosso Vice-Presidente, Deputado
para o consumidor? É isso que temos de trabalhar Luciano Pizzatto, que tome assento à Mesa para que
aqui. eu possa fazer os questionamentos o mais

Temos de trabalhar na legislação, no rapidamente possível, atendendo à solicitação do
financiamento e também no estímulo à organização nosso Secretário.
desses setores. Creio que os pequenos O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano
fornecedores, em confronto com essa estrutura, Pizzatto) - Essas reuniões de quarta e quinta-feira
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têm feito bem a nossa saúde, pois sem almoço
perdemos um quilinho toda semana.

Com a palavra o Deputado Celso Russomanno.
O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO 

Para quem quer perder quilinhos está bom; mas para
quem precisa ganhá-los é terrível. .

Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer aos
Srs. Expositores a presença e dizer que, apesar ,de
ser um ferrenho defensor do consumidor, não sou
contra os supermercados, os hipermercados, 'as
redes, etc. Sempre estamos em busca de uma melhor
qualidade de vida para todos nós, na medida em que
todos somos consumidores, até os donos das
grandes redes, que, durante 24 horas por dia,
consomem produtos da sua rede e outros produtos.
Na verdade, o que quero é uma melhor qualidade na
relação de consumo e uma eqüidade nessa relação
consumidor/fornecedor. Às vezes tenho tomado
determinadas posturas, fazendo com que a Abras me
veja como um Deputado radical, o que não tem nada
a ver. O que quero é uma relação de eqüidade.

A minha questão - eu e o Deputado Luciano
Pizzatto combinamos antes da reunião de audiência
que S. Exll abordaria um assunto e eu outro, para que
não ficássemos repetitivos - é o varejo.

A questão do varejo preocupa-me muito, na
medida em que temos as grandes redes e o
consumidor na ponta, que é o maior prejudicado em
determinados momentos. Com a criação das grandes
redes, temos visto o condicionamento da venda de
um produto a outro. Isso é péssimo para o
consumidor. Já existem várias denúncias de pessoas
que moram sozinhas, por exemplo: uma senhora
idosa, 76 anos de idade, que recebe a pensão do
marido, conta numa denúncia a esta Comissão que,
quando vai ao supermercado, vê-se obrigada a
comprar cinco quilos de arroz, que acabam
~stragando na sua prateleira, porque ela não tem
condições de consumi-los. O mais grave em relação a
sua denúncia é que ela é obrigada a comprar cinco
quilos de arroz, quatro rolos de papel higiênico,
quatro ou cinco iogurtes na cartela, um pacote de
caixa de fósforo, porque ela não encontra mais uma
caixa unitariamente, e uma série de outros produtos
nos supermercados que, como já foi frisado aqui
várias vezes, são considerados vendas a varejo.
Venda a varejo, está muito claro no próprio dicionário,
é venda ao consumidor de produtos unitários. O que
temos visto nas grandes redes é o seguinte: "Não vou
vender".

Questionei todos os fabricantes de iogurte no
País e todos me disseram que têm o produto para
vender unitariamente, mas os supermercados se
negam a comprá-lo. Todos o têm. Hoje, uma dona de
casa que tem um filho apenas reclama de que tem
que'comprar uma bandeja do produto. Infelizmente,
isso vem contra toda essa política que está sendo
abordada aqui de que o consumidor final será o
beneficiado, na medida em que estamos criando no
vas redes de supermercados.

Quando questionei o Carrefour, na televisão, ele
me disse que venderia o produto unitariamente toda
vez que o consumidor exigisse. Só que vários
consumidores, quando chegam ao caixa com um
produto unitário - eles têm, sim, o direito, está na lei,
até de chamar a polícia, se for o caso, de tirar um
pacote de papel higiênico, colocar em cima do caixa e
pagar apenas uma unidade -, não conseguem
efetuar o pagamento, porque o sistema de
pagamento nos caixas, através de leitura de um
código de barra - o que acho maravilhoso, depois até
abordarei o assunto código de barras -, impede a
cobrança do produto unitariamente. Então, como a
rede Carrefour, que foi questionada, contra a qual
existem várias reclamações, pode dizer que vai
obedecer à legislação em vigor se seu próprio
sistema o impede? Fica muito complicado.

Tenho ensinado que é direito do consumidor
comprar o produto unitário. A Secretaria de Direito
Econômico tem que achar um caminho. Talvez nós e
o Presidente da Abras possamos fazer uma
convenção coletiva de consumo. De acordo com o
Código de Defesa do Consumidor, uma convenção
coletiva se faz entre a associação que representa os
fornecedores e uma associação dos consumidores,
registrada em cartório de títulos e documentos, com
força de lei, dizendo aos seus filiados que, quando o
consumidor quer adquirir o produto unitariamente,
caso não haja esse produto unitário, o supermercado
terá que desfazer o pacote. Certa vez fiz uma
reportagem num supermercado, em que fui obrigado
a passar no caixa com cinco quilos de arroz e dizer ao
gerente: "Eu quero um quilo". Ele foi lá, teve que abrir
um pacote de cinco quilos e me vendeu um quilo de
arroz, porque era o Deputado Celso Russomanno
que estava lá; se não fosse, ele diria: "Não vou'vender,
e o senhor faz o que quiser". Esse tipo de coisa é
extremamente importante para que pç,ssamos
melhorar essa relação de consumo e mostrar que,
independentsmente das denúncias feitas aqui,
vamos acompanhar e tomar as devidas providências
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para que o consumidor final possa ser beneficiado
com supermercados assim, preços etc.

Faço questão de irao supermercado por causa
disso, sempre mudando" de supermercado, para
verificar como está ~ssa relação de consumo, pois
não posso defender o consumidor se não conheço
essa relação. Tenho notado que as grandes redes têm
persistido em manter produtos amassados nas
prateleiras. Ora, isso é gravíssimo. Toda lata tem um
verniz por dentro que protege o alimento do contato
com o metal. Quando esse produto é amassado,
infelizmente, esse verniz quebra-se. Houve uma
denúncia no Sul porcau,sa do palmito, do botulismo, a
que qualquer consumidor está sujeito. Isso é ruim
para a rede. Imagine amanhã um consumidor que
comprou esse produto, cuja lata estava amassada,
morrendo devido a enorme quantidade de
microorganismos que se vai avolumando. Isso é
péssimo para o marketing dessa rede de
supermercados. Essa questão precisa ser vista com
cuidado.

Temos um sério problema discutido com a
Ãbras. Refiro-me à dif~rença do preço na gôndola e o
que é cobrado no caixa. A Abras foi clara
publicamente quando disse ser totalmente contra a
colocação de preços no produto, como existe em
outros países, onde acompanha o código de barras o
preço no produto. Não sou contra o código de barras;
muito pelo contrário, sou o primeiro a defendê-lo, na
medida em que o consumidor chega ao caixa e paga
rapidamente o seu produto.

Não existe condição de controlar o preço do
produto, mesmo com a nota fiscal na mão. Como ele
vai lembrar que determinado produto custava R$0,95
na prateleira, mas na nota fiscal está constando
R$1 ,05, se está comprando uma gama de 30, 50, 100
produtos. Então, ele teria que anotar no papel, à
parte, o preço do produto e o preço cobrado na nota
fiscal. Com o código de barras, é evidente que esse
produto é passado rapidamente e, muitas vez;es, o
consumidor, mesmo que tivesse um papelzinho na
mão para identificar o preço de um outro, não teria
condições de fazê-lo. Ele teria que colocar em ordem
os produtos que está pagando no caixa para depois
conferir se cada um dos produtos está batendo com o
preço da gôndola. Apesar de todo movimento que
fizemos e da garantia da Abras de que esse tipo de
coisa não aconteceria mais, tenho recebido
reclamações de consumidores - na antiga gestão do
Secretário Ruy Coutinho, encontramos diferença de
170% no preço do produto na gôndola. Isso continua
acontecendo, o que é pior, nas grandes redes. Os

pequenos supermercados, depois da portaria do
Ministério da Justiça determinando que os preços
estb./essem nos produtos, só para cumprir o art. 31 do
Código de Defesa do Consumidor, de imediato
colocaram preços. Ninguém quis discutir. Se não há
diferença entre o preço da gôndola e o do caixa, por
que essa resistência toda? Vamos fazer uma
convenção coletiva de consumo com o seguinte
critério: o consumidor que achar a diferença entre o
preço da gôndola e o preço cobrado no caixa leva o
produto de graça. Se a Abras concordar com isso,
serei o primeiro a defender que não se coloque o
preço no produto. Vamos dar direito ao consumidor.

O SR. JOSÉ HUMBERTO PIRES DE ARAÚJO
- Só para legislar, Deputado, a Abras acaba de
concordar com V. Ex'

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO ...
Muito obrigado. Vamos defender o direito de o
consumidor final ficar esperto. Se ele achar a
diferença, sabe que levará o produto de graça para
casa. Estaremos avançando nessa eqüidade entre o
fornecedor e o consumidor. O consumidor está
achando um caminho para sua defesa. Não vou
estender-me muito, Secretário. Tenho vários
assuntos para abordar sobre a venda a varejo, mas
podemos fazer uma reunião ordinária depois, fazer
uma convenção coletiva de consumo, divulgando a
toda a imprensa caminhos que vamos achar junto
com a Abras para que essa relação
consumidorlfornecedor seja realmente igualitária e
com avanço para os dois lados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano
Pizzatto) - Concedo a palavra ao Deputado Sérgio
Novais.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Sr.
Presidente, Srs. Convidados, farei breve exposição
aqui, mas importante. No Estado de onde venho,
praticamente não existem fornecedores. No Estado
do Ceará, há muitas dificuldades, principalmente na
agricultura. O impacto dessa concentração já é muito
forte, principalmente com alguns sinais. O Governo
Federal invadiu áreas municipais quando apontou a
liberação do comércio aos domingos. Nisso
aconteceu o processo de transferência das feiras.
Nas feiras tradicionais, bem como nas mercearias e
bodegas, houve a transferência do consumo feito
nesses estabelecimentos para os supermercados.

Gostaria que o.Presidente da Abras me
respondesse, primeiro: elevou-se o número de
empregados em função da abertl)ra do comércio "aos
domingos? Em quanto? As informações que tenho é
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de que, pelo contrário, não existiu modificação Pizzatto - é analisar éomo podemos superar as
alguma no número de trabalhadores, com a abertura deficiências, como concentração, como estamos
do comércio aos domingos. O Governo Federal vendo, e a adaptação qUê a nova realidade traz.
tomou essa iniciativa; agora, recentemente, toma Deixando de lado outras questões que gostaria
outra iniciativa. Refiro-me à venda de medicamentos de abordar, acho que o que o representante do
em supermercados. São mais de cinqüenta mil Paraná, Celso Luiz Guss6; traz sobre os fornecedores
farmácias no Brasil. Haverá a transferência de venda é importantíssimo. Do debate hoje aqui, o que extraio
de medicamentos para os supermercados. Isso de importância é a relação dos fornecedores com os
causará o fechamento de inúmeras farmácias no supermercados, relação essa importante; segundo, a
Brasil. Farmácias pequenas de cinqüenta, sessenta relação dos supermercados com os comércios
metros quadrados irão fechar. Essa iniciativa do pequenos. Tenho um caso aqui do Sindicato dos
Governo Federal aponta no sentido de favorecer a Açougueiros do Estado de São Paulo, que me
concentração e também a cartelização. Acredito que procurou para denunciar cartelização no setor da
precisamos aqui, o representante do Ministério da carnes. Eu lhes disse que ~precisava de denúncias
Justiça, primeiro, conhecer o diagnóstico de cada sobre coisas concretas. Assim, dois dias depois, eles
Estado, para que saibamos a dimensão dos já me trouxeram um panfleto do Extra Supermercado,
problemas locais. Esse documento da Abras a que apresentando uma carne; ele comprou a carne, está
V. ExA se referiu é importante para nós, Deputados, aqui o ticket, pegou a cotação da carne, através da
'para que absorvamos um pouco a situação nacional. Assessoria Agropecuária, por intermédio de uma

Por fim, quero saber o número de tabela utilizada no Estado todo, e provou que a carne
consumidores, para que possamos ter uma noção, vendida no supermercado era mais barata do que
conforme disse o Deputado Luciano Pizzatto, da para a sua compra. Não há açougue no Estado d~

dimensão dessas empresas prestadoras de serviços, São Paulo que consiga concorrer com isso. E
que foram divididas, para saber em que nível está, por evidente que o Extra compra toneladas e mais
exemplo, o Carrefour; a maior rede do Brasil, bem toneladas, tudo bem. Mas isso tem relação direta com
como a rede Pão de Açúcar e os outros setores, com o preço. Vários frigoríficos na venda aos ~çougues só
a Abras. Precisamos saber com quem estamos aceitam pagamento à vista. Assim que a"êarga chega,
tratando. É importante sabermos do Ministério da a pessoa tem que dar o cheque; no supermercado,
Justiça que estrutura existe, dentro do Governo Fed- são vinte, vinte e cinco, trinta dias, enfim, pode até ser
eral, e como funciona esse controle, para que nós, do mais, não sei. Então, não há concorrência possível.
Congresso Nacional, tenhamos noção de quantas Essa é uma concorrência difícil.
pessoas os' senhores /~etêm e quais os Como estamos vivendo uma fase da
departamentos. humanidade de concorrência, muita gente vai ser

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano adorada, terá ascensão e queda. Já vimos, de
Pizzatto) - Antes de passar apalavra ao Deputado passagem, setores de eletrodomésticos fechando por
João Paulo, vou passar a palavra ao Secretário de conta dos supermercados. O G. Aronson deu uma
Direito Econômico, que terá de se ausentar mesmo. entrevista há um tempo, dizendo o seguinte: "Estou

O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Sr. quebrando por causa dos supermercados. Não
Presidente, tenho uma questão a apresentar que diz consigo concorrer". Então, quanto a esse caso
respeito diretamente ao Secretário. concreto, Deputado Luciano Pizzatto, quero deixar

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano registrado, para que eu fique com a consciência
Pizzatto) - Se for somente uma questão a apresentar, tranqüila com as pessoas que me trouxeram até aqui,
V. Exll pode fazê-lo. . que gostaria de continuar neste debate que envolve

O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - A minha muita gente e uma grande parcela da economia
consideração é brevíssima. Acho que os brasileira.
supermercados entraram numa fase de importância Apresentei um projeto, na área da carne, sobre
para os consumidores e para a economia do País a rastreabilidade da pecuária brasileira - repetir o que
muito mais do que possuíam, uma vez que trouxeram o Carrefour faz na França, no Brasil. Na França, ao
tecnologias, etc. Mas há vários problemas que comprar-se uma bandeja de carne, sabe-se
precisamos resolver. O objetivo dessa iniciativa - exatamente a origem do boi que originou aquela
aproveito para parabenizar o Deputado Luciano carne. Aqui no Brasil, não. Compramos a carne e
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corremos o risco de contrair qualquer doença. Esse
projeto já está tramitando, na Casa.

Tenho de elogiar o Carrefour e ao mesmo tempo
criticar. No que diz respeito a hortifrutigranjeiro, por
exemplo, já está adotada a rastreabilidade para uma
grande parcela. V~nho da. cidade de Osasco. O
Carrefour de lá - em julho foi a loja que mais vendeu
no Brasil - vende o almeirão, a couve, a beterraba e
sabe-se de onde vem, o que é interessante.

Deputado Luciano Pizzatto, na minha cidade a
concorrência está absolutamente instalada. Há o Wall
Mart e, ao lado, o Carrefour. Do outro lado da rua
temos o Barateiro, e colado a este, em frente ao Wall
Mart e ao Carrefour, o Pastorinho, que é uma rede lo
caI. Às vezes há uma combinação de preço, ou seja, o
mesmo preço nas quatro lojas, o que é estranho .
Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano
Pizzatto) - V. Ex@então encaminhou uma denúncia de
dumping contra o preço da carne? ,

O SR. DEPUTADO REGIS CAVALCANTE - Sr.
Presidente, já que o Sr. Secretário vai sair,' quero
complementar a questão da marca própria. Todas as
informações prestadas aqui são no sentido de.que
isso corresponde a 5% do que os super'mercados
vendem. Na Europa, isso já é muito expressivo. Nessa
discussão, cabe uma reflexão sobre a proposta das
marcas próprias. A marca é uma coisa importante.
Não conhecemos nenhum referencial internacional
das marcas brasileiras. Essa é uma coisa a ser
refletida, principalmente por parte do Governo.
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano
Pizzatto) - Vou passar a palavra ao Dr. Paulo de Tarso
Ramos Ribeiro, Secretário de Direito Econômico do
Ministério da Justiça, para suas explicações e
conclusões. .'

O SR. PAULO DE TARSO RAMOS RIBEIRO 
Apenas gostaria dizer à Comissão que assumi a SDE
há exatamente um mês. Neste momento, quero
colocar-me inteiramente à disposição da Comissão e
dos Srs. Parlamentares, seja para discussão de uma
nova legislação que possa coibir os abusos
registrados por V. Exªs, seja para definir também um
modelo institucional de atuação adequado. A
estrutura de que dispomos hoje no Ministério é
absolutamente diminuta para fazer face à, digamos,
gigantesca expectativa social. Às vezes digo que
corremos o risco da gestão temerária, poi~ vemos um
"caminhão" de expectativas que a sociedade tem
justamente e não temos uma estrutura que possa

atender adequadamente a isso. Estou tomando pé
agora. O interesse do Ministério, nesse particular, vai
muito além de uma gestão burocrática. Como disse,
acho que vivemos uma mudança de paradigma e um
momento muito delicado em que o consumidor possui
informação. No Brasil, foi ao contrário do movimento
consumerista de outros países em que, de certa
maneira, a legislação veio após uma elevação da
consciência da cidadania econômica. No Brasil foi um
pouco ao contrário. O nosso Código é muito
moderno, muito avançado para uma sociedade
estratificada, fracamente integrada, que muitas vezes
não tem como reconhecer os seus direitos. Há uma
diferenciação muito forte no Brasil inteiro.

Acho que temos um enorme trabalho a
construir. Apenas para que' possamos fazer uma
reflexão sobre a complexidade dessa questão, há
pouco o Deputado João Paulo falou sobre o preço da
carne nos açougues e nos supermercados. Eu
comentava com o Deputado Luciano Pizzatto que, em
tese, a diminuição do preço é um benefício ao
consumidor. E S. ExD disse: "Desde que não haja
dumping". Para caracterizar dumping, que é um
conceito completamente diferente, precisaríamos de
uma análise muito mais detida sobre o problema. Às
vezes, os indicadores que podemos ter, por exemplo,
para reduzir o preço para o consumidor porque houve
avanço tecnológico, etc., não necessariamente
significam uma democratização das relações
econômicas, o que me parece ser o último objetivo da
defesa do consumidor. Às vezes podem representar
um dumping e uma presença de capital muito forte.
Tenho notado que em outros países onde há códigos
de barra há obrigatoriedade das leitoras de códigos
de barras nas gôndolas, até imprimindo o preço para
o consumidor. Evidentemente, o avanço tecnológico
pode ser da maior importância para o País, para os
supermercados, mas deve ser transferido de alguma
maneira para o consumidor.

Quero parabenizar a Comissão e dizer que
fiquei impressionado com os depoimentos que ouvi
aqui. De qualquer maneira, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, podem contar conosco no Ministério da
Justiça, onde estaremos à disposição para todo
trabalho. Infelizmente, tenho um compromisso, que
era às 13 horas, mas chegarei atrasado, sem
problema. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano
Pizzatto) - Agradeço ao Dr. Paulo de Tarso a
presença e o libero para seu compromisso. Em breve
estaremos juntos novamente, na audiência da
Ambev.
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Deputado João Paulo, V. Ex!! teria mais algum
questionamento?

O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Não.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano

Pizzatto) - Passarei a palavra a cada um dos
expositores para algum esclarecimento ou resposta à
posição dos Deputados Sérgio Novais e Celso
Russomanno, e peço-lhes que já façam sua
exposição final, para que possamos concluir nossos
trabalhos.

Com a palavra o Sr. José Humberto Pires de
Araújo, Presidente da Abras.

O SR. JOSÉ HUMBERTO PIRES DE ARAÚJO
- Também quero parabenizar o Deputado Luciano
Pizzatto, agora Presidente da Mesa, pela iniciativa.
Começamos com um tema e acabamos flutuando por
vários outros, de igual importância, os quais foram
muito bem explicitados por todos os expositores,
excepcionalmente por alguns Srs. Deputados, que
têm uma relação muito forte com os consumidores.
Refiro-me ao caro D~putado Celso Russomanno.
Desculpe-me, Deputado, pela intervenção que fiz,
mas sua proposta precisava de uma resp~sta

imediata.
Com relação. ao que foi dito pelo Deputado

Fernando Gabeira, gostaria de dizer que a linha de
crédito para os pequenos e médios é uma discussão
que precisa avançar no País. S. Ex!! fez um enfoque
direto ao pequeno e médio industrial, mas é
importante verificar o pequeno e médio empresário
brasileiro de uma forma geral. Acho que esse é um
aspecto que precisa ser levantado.

Tomei conhecimento - evidentemente não
tenho maiores detalhes sobre o assunto - de uma
iniciativa desta Casa da possibilidade de criação das
cooperativas de negócio que, se não me engano, já
está no Senado Federal para ser discutida e
encaminhada à sanção. Parece-me uma iniciativa
muito interessante - e o BNDES deverá olhar com
muito bons olhos - para dar condições de empresas
nacionais de pequeno porte, e aí não só os
industriais, de se defenderem.

Quanto à relação dos pequenos fornecedores
com os grandes varejistas, vamos fazer apenas uma
correção que acho que vale a pena ser salientada.
Numa rápida leitura do processo de concentração,
vimos, por exemplo, o que ocorre com a indústria
brasileira. De todo o leite em pó vendido no Brasil,
quase 60% é vendido por uma única empresa. De
todo o sorvete vendido no Brasil, mais de 50% é
vendido por uma única empresa. De toda a bebida

achocolatada em pó vendida no J;3rasil, mais de 50% é
vendida por uma única empresa; quanto às massas
instantâneas, passa de 60%; quanto ao creme dental,
encosta em 70%, assim como o filtro de papel e o
saponáceo. Quanto às lâminas de barbear, passa de
70% e encosta em 80%, sendo os cigarros a mesma
coisa. Os detergentes em pó e o sabão estão
próximos a 80%; a lã de aço passa de 80%. Portanto,
se existe de um lado uma concentração do varejo, há,
de longa data, uma concentração do setor industrial
em produtos essenciais, o que precisa ser dito. '

No nosso segmento está havendo, para nossa
satisfação e por orientação da própria Abras, a
criação das redes de varejistas. Já temos mais de dez
pelo Brasil. Vou citar o exemplo do que ocorreu agora
no Rio de Janeiro: a criação da rede chamada
Supereconomia; aqui em Brasília há a Super Rede, e
no Espírito Santo há outra muito bem-sucedida. Essa
iniciativa começa a tomar conta do País. O que
significa isso? São os pequenos supermercadistas se
unindo em centrais de compra, não só para relações
de negócios, mas também para compartilhar
tecnologia e conhecimento sobre a atividade. Então,
do nosso lado, foi estimulada pelo Deputado
Fernando Gabeira a organização dos pequenos
fornecedores. Quero dizer que já está havendo
organização dos pequenos varejistas. É importante,
de ponta a ponta, haver essa organização e com
ganhos muito significativos para as relações de
negócios.

O Deputado Celso Russomanno expõe uma
questão que considero da maior importância. A
miopia do varejista está sendo combatida pelo próprio
avanço da compreensão dos direitos do consumidor.
Cresce a importância, por exemplo, como nicho de
mercado, para os pequenos e médios varejistas
atacarem exatamente isso. Creio que as grandes
empresas - e não estou respondendo por elas 
certamente já viram esse mercado potencial. Aliás, na
empresa de que participo já existe o pacote de arroz
de um quilo, e até pronto, para acrescentar somente
água e pôr no microondas. Acho que é fu:samental.
Não há nada que cresça mais do que essa amílias
com pequena quantidade de pessoas e tamb m os
consumidores que vivem sozinhos, que precisam de
praticidade e de embalagem econômica. Realmente,
não justifica comprar uma bandeja com seis iogurtes
e consumir um por dia, ou um por semana, ou quando
chegar de uma viagem estar vencido o iogurte,
acontecendo o mesmo com o arroz. Evidentemente,
temos de limitar isso às embalagens industriais. E aí
há um custo diferente. A conveniência tem um preço
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diferenciado. Uma coisa é estruturar a demanda em tre o que está anunciado na prateleira e o que for
cima das embalagens econômicas, mas não cobrado no caixa.
podemos deixar de observar os nichos de mercado Recebi um alerta para acelerar minhas
específicos, um caso que realmente existe. respostas, mas não posso deixar de responder ao

Não só com relação aos produtos" amassados, caso, por exemplo, do aumento de vagas por conta da
porque aí as empresas poderão fazer a sua defesa, abertura do comércio aos domingos. Fizemos uma
mas com relação a todos os problemas operacionais pesquisa muito qualificada, recentemente - vou
que ainda existem no setor, quero anunciar que a encaminhá-Ia ao nobre Deputado -, abrangendo
Abras acabou de criar a Escola Nacional dos todas as regiões do Brasil e mais treze países. No
Supermercados. Trata-se de um convênio criado por nosso setor, o potencial de geração de emprego é de
iniciativa da Abras junto com o Ministério da 40 mil novos postos de trabalho com a abertura dos
Educação, que irá, nos três primeiros anos, treinar e supermercados aos domingos. Temos um estudo de
retreinar 131 mil trabalhadores da área três regiões e temos o Estado de São Paulo para
super;mercadista, em dez diferentes pólos do País. Já comprovação. O Estado de São Paulo aumentou
assin'amos os dois primeiros convênios com os cinco empregados por loja. Já geramos 9 mil empregos e
Estados do Rio de Janeiro e Goiás. Esse é um temos 68% das lojas abrindo aos domingos.
r~conhecimento de que a entidade de classe Abras É claro que toda posição é antagônica. As
precisa dar contribuição para ser a impulsionadora do nossas pesquisas são independentes, são feitas por -
resgate, que é fundamental para esse mercado um instituto de pesquisa. Portanto, quando
competitivo, da qualidade da mão-de-obra no nosso "afirmamos, o fazemos com isenção. E aí teríamos
segmento, e aí reduzir o que existia e ainda existe de outras coisas.
defasagem entre o desenvolvimento tecnológico e o Vou abordar um assunto levantado pelo
des~nvolvimento das pessoas. Deputado Sérgio Novais. Trata-se dos medicamentos.

Essa iniciativa fez com que - e na Abras já Não queremos fazer concorrência indiscriminada
lançamos os três primeiros cursos na área de frios, com as farmácias. Queremos resgatar uma coisa
laticínios, carnes e hortifrutigranjeiros - crescesse em muito importante". Estamos pleiteando a inclusão
30% o interesse dos pequenos e médios apenas dos medicamentos anódinos, aqueles de
supermercadistas pela nossa feira, o que demonstra pronto alívio; na linha de produtos que podem ser
que é uma preocupação de todo empresário, comercializados pelos supermercados. Não é,
independentemente do porte, atualizar a sua absolutamente, aquele conjunto de produtos que a
empresa e as pessoas que nela trabalham como uma farmácia vende. Estamos nos restringindo aos
medida defensiva para o processo de competição anódinos, e?<-clusivamente aos de pronto alívio. Quero
acirrada que estamos vivendo e certamente ainda deixar isso claro para que não pairem dúvidas.
iremos viver. Portanto, parece-me ser essa uma Estaremos realizando, no ano 2000, e por conta
grande iniciativa. da Abras, com parceria internacional, o I Fórum do

Existe a possibilidade de uma convenção Varejo 2000. Será uma grande oportunidade que
coletiva de consumo. Quando se diz que o teremos de discutir essas relações de consumo. A
supermercado $ncara o Deputado Celso Russomanno preparação para a realização desse fórum está
como question~dor, até adverso ao segmento, bastante adiantada, comunicaremos posteriormente
absolutamente. E's.ta~os abertos à discussão e nos a V. Exªs A Abras estará fazendo o primeiro censo do
colocamos à disposição para falar sobre isso. varejo dos supermercados no Brasil. Ela fará dois

O código de barras já foi matéria de muita trabalhos técnicos, tirando uma radiografia do Brasil
discussão. Creio que qualquer atualização inteiro: quantas empresas existem, quem são os
tecnológica deve ser aC9mpanhada das observações empresários e como se encontra o segmento. Afinal,
feitas por S. ExI Áéredltó que já tenhamos uma as pesquisas que temos são pesquisas /?or
proposta que vem ao eAéoiítro do que S. Ex!! disse, amostragem, mas isso não queremos. O' que
em que nos dispusémos não só a aparelhar o queremos é um verdadeiro censo do setor, em que
supermercado adequadamente, para evitar o teremos um retrato muito melhor do que é a nossa
retrocesso, com o I qual não concordamos, mas atividade.
também concordamos em dar de graça o produto ao Finalmente, em atenção à observação do
consumidor, caso ele verifique diferença de preço en- Deputado João Paulo, que falou sobre a
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rastreabilidade da carne e dos hortifrutigranjeiros, e Minorias, principalmente pelo alto nível como foram
ressalto que O' setor supermercadista tem sido um conduzidos os trabalhos' até aqui. Espero que, na
grande colaborador nesse sentido. Tivemos junto aos continuidade, o rriêsmo ritmo seja mantido, porque
Ministérios da Saúde e da Agricultura discussões isso será muito importante para todas as partes. Não
para melhorar a identificação da carne, até evitando é no confronto, na agressividade e nas acusações
aquele trânsito descabido do osso, quando que se resolvem os' problemas. A princípio,
comprávamos a carne com osso e devolvíamos esgotam-se todas as possibilidades do
aquele osso ao frigorffico em um caminhão. O setor entendimento. Por este caminho, acredito que
está trabalhando para comprar apenas a carne já chegaremos ao lugar que todos desejam.
desossada, embalada e identificada. Na Muito obrigado.
comercialização, somos os primeiros parceiros para .O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano
resolver esse problema com o Ministério da. Piuatto) _ Agradeço a V. S!l
Agricultura. Da parte do setor, não há nenhum tipo de Com a palavra o Dr. José Simão Filho, Diretor do
iniciativa que possa prejudicar a verificação das Grupo Pão de Açúcar.
origens. A rastreabilidade desses produtos é O SR. JOS~ SIMÃO FILHO _ Primeiramente,
essencial para a sociedade, pois se trata de bens de darei uma informação ao Deputado Sérgio Novais. De
consumo imediato. . 1984 a 1989, fui Diretor do Pão de Açúcar, lá no

A prática de dumping, levantada aqui, precisa Ceará, no Nordeste e no Norte. Nesse tempo, fui o
realmente ser melhor analisada. Como o Secretário responsável por todo o desenvolvimento dos
bem disse, são duas formas a observar. O aumento hortifrutigranjeiros na Serra de Ibiapaba. Eu,
da competitividade gera redução do preço. pessoalmente, contratei técnicos em São Paulo e
Efetivamente, setores que não conseguem a mesma levei-os para lá. Chegamos a comprar sementes para
produtividade ou a mesma capacidade de competir orientar até sobre o que deveria ser plantado.
têm suas dificuldades. E aí a legislação precisa Caro Deputado, tive muitas dificuldades lá. Até a
analisar e aprimorar, para que essas situações sejam minha vida foi ameaçada por intermediários que não
resolvidas. tinham interesse nisso. Essa foi a nossa disposição, já

Sr. Presidente, encerro minha intervenção nesta em 1984/1989. Se V. Exll procurar saber, adianto-lhe
audiência pública, saindo daqui com uma conclusão que foi isso.
tomada à luz do que ouvi. Felizmente, o nosso Outra observação: fui dirigente da SUCESU _
segmento se organizou e tem uma entidade de cla~se, Sociedade de Usuários de Informática e
que está aberta a discussões. Todas as ponderaçoes Telecomunicações. Por muito tempo, este País tinha
aqui apresentadas refletirão no segmento como um uma decisão totalmente contra os interesses
todo. Estaremos levando ao conhecimento do setor o nacionais. No momento em que se criou a reserva de
que ocorreu aqui nessas discussões. Não. nos mercado para a informática, levamos a indústria
furtaremos, de forma alguma, a qualquer nacional para o caos. E até hoje estamos pagando o
esclarecimento ou a qualquer discussão. A Abras custo dessa rlilserva, chamada reserva de mercado
entende que em uma democracia as instituições de da informática. Éramos obrigados a comprar
classe têm que estar bem representadas, têm que equipamentos sem a mínima condição e sem a
representar o setor como um todo e têm que ter a mínima capacidade, ficando com todo o
abertura para ouvir e discutir os reclamos levantados, desenvolvimento tolhido. Com essa reserva que
como, por exemplo, os desta Comissão. citamos anteriormente, não podemos premiar a

Portanto, estamos à inteira disposição' para ineficiência das empresas nacionais. Isso será um
continuarmos a busca dos esclarecimentos dessas erro que vamos estar cometendo contra nós mesmos.
questões. Para nós, esta manhã de hoje, que já vai Tenho certeza de que isso não vamos fazer.
pela'tarde, foi um grande ensinamento. Finalmente, gostaria de dizer da minha enorme

Muito obrigado. satisfação de ter participado, hoje, desta reunião.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Deputado Celso Russomanno, devo dizer a V. Ex!! que

pjzzatto) - Com a palavra o Dr. Celso Luiz Gusso. fui uma pessoa que tinha essa imagem sua -
O SR. CELSO LUIZ GUSSO - Sr. Presidente, permita-me a franqueza -, de que V. Ex!! estava

só precisarei de meio minuto. para a.gradec~r à totalmente contra os supermercados. Estou
Comissão de Defesa do Consumidor, MeIO Ambiente desfazendo essa imagem perante V. Ex!!,
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colocando-me à disposição para o esclarecimento de
qualquer assunto, até com relação à tecnologia
usada em supermercados. Realmente fico à
disposição de V. Ex!!, no momento em que necessitar.

Aos demais membros da Comissão também
deixo a minha enorme satisfação por termos debatido
assunto de tão grande interesse e em um nível como
esse em que debatemos aqui.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem, só para
completar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano
Pizzatto) - Tem V. Ex!! a palavra.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Sr. José
Simão Filho, qual o número aproximado de
consumidores do Pão de Açúcar no Brasil?

O SR. JOSÉ SIMÃO FILHO - Não sei. Ali há um
expert que me pode ajudar.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Uma
ordem aproximada.

O SR. LUIZ ANTONIO MARTINS AMARANTES
- Não temos o número de consumidores, mas o
número de tíquetes. Se não me falha a memória,
imagino que o número de tíquetes deve gerar em
torno de 132 bilhões de tíquetes por ano, algo dessa
ordem.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS 
Tíquete-alimentação? Não, notas fiscais.

O SR. LUIZ ANTONIO MARTINS AMARANTES
- São pessoas que passaram no caixa. Deve dar em
torno de 132 bilhões de tíquetes por ano.

O SR. JOSÉ SIMÃO FILHO - Caro Deputado,
eu me comprometo a fa2er essa informação chegar a
V. Exl! Assumo este compromisso.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Isso é
muito importante, para que possamos ver o tamanho
da escala.

O SR. JOSÉ SIMÃO FILHO - É preciso deixar
claro que não temos o número de consumidores
pessoas físicas, mas o número de pessoas que
passam lá. E a mesma pessoa pode passar diversas
vezes.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Sim,
são as operações.

O SR. JOSÉ SIMÃO FILHO - Exatamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano
Pizzatto) - Com a palavra o Dr. José Antônio da Silva,
do Carrefour, para as suas conclusões finais.

O SR. JOSÉ ANTONIO DA SILVA - Gostariade
agradecer-lhes o convite que foi formulado à minhà
empresa e, ao mesmo tempo, destacar a seriedade
com que foram tratados os assuntos nesta Comissão
e também mais alguns pontos ainda neste final da
explanação do nobre Deputado Celso Russomanno,
que nos expôs muito bem a sua preocupação. Além
de ser uma reclamação, para nós, é uma
oportunidade de bem servir aos nossos
consumidores, de bem servir aos nossos clientes e
uma oportunidade de vender outros produtos dentro
do supermercado. Por exemplo, o José Humberto
falou do arroz de um quilo, que já existe hoje dentro da
linha das indústrias, e outros exemplos que podemos
citar. Antigamente, o supermercado vendia, por
exemplo, hortifrutigranjeiros embalados. Hoje já
vende a granel e se volta a uma tendência de
preferência de consumo de ter as duas coisas, não s6
o embalado, mas também o granel. E assim existem
outros exemplos. Temos que acompanhar essa
evolução do consumidor e das próprias
necessidades. Caso contrário, estaremos fadados a
perder vendas. Não queremos, como comerciantes,
perder vendas. Isso é muito importante para nós.

Com relação à abordagem do Deputado João
Paulo, é orientação na nossa empresa realmente
conseguir o máximo possível de qualidade. O
exemplo que S. Exll citou da carne vendida na França,
onde vem todo o rastreamento desde a criação do boi
até o seu produto final, realmente é um grande
sucesso, e o consumidor valoriza muito isso, porque
está preservando a sua saúde.

O Carrefour no Brasil começou pela parte dos
hortifrutigranjeiros. Há esse controle que vai desde a
qualidade da semente, o que é feito por técnicos
habilitados, até a garantia final ~o controle de
qualidade. I I

Com relação à carne, evidentemente,
acreditamos que vamos chegar lá um dia.

Muito obrigado pela participação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano
Pizzatto) - Agradeço a todos a gentileza. Quero
reiterar que a nossa Comissão não tem nenhuma
posição preconcebida. Jamais esperamps impor uma
lei de informática que todos criticamos. Sem dúvida,
existem alguns problemas pontuais ou crôriicos do
setor que precisam ser levados em consideração.
Além do mais, a nossa vigilância é sobre a população
brasileira. Não estamos aqui para impor nomes de
empresas ou proteger a ineficiência. Podem ter
certeza de que queremos a eficiência para todos,
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mas a graduação, o método de ser feito isso, o
combate a exageros, o combate da imposição do
poder econômico, do mais forte contra o mais fraco, é
a luta de todos nós, membros desta Casa.

Vamos continuar com o nosso processo de
análise do setor. O grupo especial de trabalho vai
continuar a se reunir. Se necessário, criaremos uma
subcomissão. Solicito ao Presidente da Abras um
esforço especial: no sentido de pedir aos seus
associados que, voluntariamente, compareçam às
nossas reuniões. Infelizmente, hoje tivemos a falta de
um que deveria explicar muito para a sociedade. Caso
não pudermos utilizar esse mecanismo, teremos que
criar um mecanismo formal, mais duro, que não é
conveniente para nenhuma das partes e não é essa a
intenção nem da Abras, nem desta Casa, nem das
entidades aqui presentes.

Muito obrigado a todos.
Declaro encerrada a reunião. (Palmas.)
Ata da 321 Reunião (Audiência Pública

conjunta com a Comissão de Desenvolvimento
Urbano e Interior), realizada em 23 de setembro de
1999

Às dez horas e onze minutos do dia vinte e três
de setembro de mil novecentos e noventa e nove, no
Plenário Quatorze do Anexo 11, reuniu-se sob a
Presidência alternada dos Deputados Inácio Arruda e
Luciano Pizzatto, a Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias em conjunto
com a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Inte
rior, em Audiência Pública Conjunta para discussão
da Portaria nl! 466, de 12 de novembro de 1997, do
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica
- DNAEE e a relação da Aneel com as comissões
permanentes da Câmara dos Deputados, tendo como
expositores José Mário Miranda Abdo, Diretor-Geral
da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, e
Manoel Pinheiro de Freitas, Promotor de Justiça do
Estado do Ceará. Pela Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias registraram
presença os Senhores Deputados Flávio Derzi,
Presidente, Luciano Pizzatto, Celso Russomanno e
Paulo Baltazar, Vice-Presidentes, João Magno,
Marcos Afonso e Ricardo Izar - membros titulares 
Salatiel Carvalho, Fátima Pelaes e Sérgio Novais 
membros suplentes. Registraram presença também,
pela Comissão de Desenvolvimento Urbano e Inte
rior, os Senhores Deputados Inácio Arruda,
Presidente, Celso Giglio; Gustavo Fruet .~ Sérgio
Novais, Vice-Presidentes, Adolfo -Mãnnh9, _Costa
Ferreira, Dino Fernandes; Dr. Heleno, Iara Bernardi,

Márcio Matos, Maria do Carmo Lara, Mirian Reid,
Pedro Fernandes, Professor Luizinho, Telmo Kirst 
membros titulares - Juquinha, Ricardo Izar e Simão
Sessim - membros suplentes. Deixaram de registrar
presença, pela Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, os Deputados Expedito
Júnior, Reginaldo Germano, Ronaldo Vasconcellos,
Eunício Oliveira, Fernando Gabeira, Jorge Tadeu
Mudalen, Luiz Bittencourt, Badu Picanço, Murilo
Domingos (licença para tratamento de saúde),
Ricarte de Freitas, Sebastião Madeira, Vittório
Medioli, Ben-Hur Ferreira, Márcio Bittar, Régis
Cavalcante, Fernando Zuppo e Pastor Valdeci Paiva.
Como convidados registraram presença os Senhores
Jaconias de Aguiar, Luciano Pacheco Santos,
Cláudio Girardi, Eduardo Ellery, José Alves de Mello
Franco, Antônio César Jannuzzi, Vicente Gomes
Parente, Hélio Puttini Júnior, Ary Pinto Ribeiro Filho,
Celso Luiz F. dos Santos, Márcio Pontual, Renato
Lima, Joaquim Carlos Gomes e Elias Brito Júnior, da
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL; Célia
Inês F. Santana, da Eletropaulo - DF; Antônia Maria
de Fátima Oliveira, Consultora legislativa da Câmara
dos Deputados; e Reinaldo Espósito, da Agência
Nacional de Petróleo - ANP. O Presidente Deputado
Inácio Arruda convidou para compor a Mesa o
Deputado Luciano Pizzatto, Vice-Presidente,
representando a Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; o Deputado
Sérgio Novais, autor do requerimento desta reunião;
o Senhor José Mário Miranda Abdo, Diretor-Geral da
ANEEL, e o Senhor Manuel Pinheiro Freitas,
Promotor de Justiça do Estado do Ceará. Em
seguida, o Presidente concedeu a palavra aos
expositores para suas considerações iniciais.
Finalizadas as exposições, fizeram uso da palavra,
pela ordem de inscrição, os Deputados Sérgio
Novais, Paulo Baltazar, Professor Luizinho, Flávio
Derzi, Adolfo Marinho, Dino Fernandes, Celso
Russomanno e Márcio Matos. Depois de respondidas
todas as interpelações, e não havendo mais quem
quisesse fazer uso da palavra, o Presidente passou a
palavra aos expositores para suas considerações
finais. O Presidente agradeceu a todos, em especial,
aos expositores, e encerrou os trabalhos, às treze
horas e cinqüenta minutos. E, para constar, eu,
Aurenilton Araruna de Almeida, , Secretário, lavrei a
presente ata, que depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Vice-Presidente, Deputado Luciano
Pizzatto,-e encaminhada à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados. As notas taquigráficas serão
publicadas juntamente com a presente ata.
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Deputado Luciano Pizzatto, Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Inácio Arruda)

- Sr's e Srs. Deputados, declaro abertos os trabalhos
da presente reunião de audiência pública conjunta
com a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias.

Convido, de imediato, para compor a Mesa o
Deputado Luciano Pizzatto, no exercício da
Presidência da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias; o Deputado Sérgio Novais,
Vice-Presidente dessa Comissão e autor do
requerimento da presente reunião de audiência
pública; o Dr. José Mário Miranda Abdo,
Diretor-Presidente da Agência Nacional de Energia
Elétrica, Aneel; e o Dr. Manuel Pinheiro Freitas,
Promotor de Justiça do Estado do Ceará.

Sr'ls e Srs. Deputados, a presente reunião de
audiência pública tem como objetivo discutir a
Portaria nº 466, de 12 de novembro de 1997, do
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica,
e a relação da Agência Nacional de Energia Elétrica
com as Comissões Permanentes da Câmara dos
Deputados.

Sabemos que essa portaria e a relação da
Câmara dos Deputados com a Agência Nacional de
Energia são questões novas para o Parlamento
brasileiro. A Aneel é uma instituição nova, assim
como as agências como um todo são instituições
recentes em nosso País. Visamos possibilitar uma
relação mais estreita e permanente com essa
agência, como se dá com os Ministérios e outros
organismos do Governo Federal, para que problemas
dessa ordem possam ser resolvidos rapidamente. Por
essa razão, estamos promovendo a presente reunião
de audiência pública.

Vamos passar, de imediato, a palavra ao Sr.
Presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica,
Dr. José Mário Miranda Abdo, que usará da palavra
por, no máximo, trinta minutos.

O SR. JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO - Bom
dia a todos. Quero dizer da satisfação e alegria de
poder estar presente, mais uma vez, a esta funda
mentaI e essencial Casa, o Congresso Nacional,
como grande e legítimo representante da população
brasileira. A Aneel aqui se submete, com toda
satisfação e consciência de cumprimento de seu
dever público.

Quero agradecer ao Deputado Inácio Arruda,
Presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano
e Interior; ao Deputado Luciano Pizzatto, Presidente
da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio

Ambiente e Minorias; e ao Deputado Sérgio Novais,
que proporcionou a oportunidade de estarmos aqui
prestando satisfação a essas distintas Comissões e à
Câmara dos Deputados. Saúdo também o Promotor
de Justiça do Ceará, Dr. Manoel Pinheiro Freitas, com
quem teremos oportunidade de debater nesta
reunião. Demais Srs. Parlamentares presentes, meus
senhores e minhas senhoras, demais membros da
imprensa, meus cumprimentos!

Tentando ser o mais sucinto possível e dando
uma idéia das ações da Aneel, programamos essa
apresentação, abordando a temática em três itens: a
defesa do interesse do consumidor; a relação com as
Comissões Permanentes da Câmara dos Deputados
e o encerramento.

Sobre o primeiro item, podemos dizer que
estamos pautados numa linha de ação, em que temos
uma motivação, um objetivo e uma estratégia.

A motivação é o novo tempo, fazemos parte de
um novo tempo, de um desafio, que tem requerido
extraordinário esforço da Aneel, de construir a defesa
do. interesse público de uma forma nova. Estão aí,
portanto, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei
de Concessões, as concessionárias privatizadas e as
não-privatizadas, que, indistintamente, prestam um
serviço público, todos sob a égide do Estado de
Direito e, sobretudo, do Estado de Direito
Democrático.

Com que objetivo observamos a proteção ao
consumidor? Para garantir a qualidade dos serviços,
os direitos dos consumidores, o relacionamento,
portanto, entre a concessionária e o consumidor.

No que diz respeito, então, à estratégia. Tendo
essas motivações e esses objetivos, como enfrentar o
problema? Seria, basicamente, pela regulamentação,
ou melhor, pelo aperfeiçoamento da regulamentação.
Mas não basta uma boa regra; precisamos de uma
regra boa e eficaz, que faça parte do novo papel do
Estado. Como se faz isso? Fiscalizando. Portanto,
dando ênfase à fiscalização, um dos quatro papéis
precípuos da Aneel.

Qual o papel da Aneel? Fazer o papel de
regulamentação, de fiscalização, de mediação e de
poder concedente. Explicando melhor, com ênfase na
regulamentação, na fiscalização, como uma ouvidoria
- exercendo um papel importante de contato com a
sociedade como um todo, com consumido}es, com
agentes, com o Congresso Nacional -, além de uma
ação que permita a eficácia, que chamamos de
descentralização. Não nos iludamos: não será a partir
de Brasília que vamos defender o interesse do
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consumidor do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do entidade ,não lucrativa, desenvolveu um sistema
Norte, do Acre, da Bahia, mas, sim, descentralizando. chamado Argus. Esse equipamento faz um
Essa foi a gênese da Aneel. Com uma filosofia de monitoramento automático. Como funciona? Ele
atuação descentralizada, a Aneel é uma equipe manda um sinal para a' Aneel, que é recebido
enxuta - são 325 pessoas -, conveniada com automaticamente. Ele registra como está a qualidade
agências estaduais. Ela delega se perder o controle, de serviço, se foi desligado, se houve interrupção, se
porque faz a supervisão. 'a tensão está boa ou não. Para a Aneel, esses pontos

Passarei rapidamente por algumas ações servirão de amostragem. Esse sistema já está
concretas. A Aneel vive a fase da estruturação. Os funcionado em quatro Estàdos.
frutos não serão para amanhã; os frutos têm que Eficiência energética, privativa ou não, é um
acontecer hoje e já estão acontecendo. Nesse serviço público essencial. A Aneel fiscaliza
sentido, destaco a melhoria da qualidade de serviços. indistintamente.
Se não houver melhoria na qualidade de serviço e a E o social? Não se pode descuidar do social.
universalização do serviço - para aqueles que detêm Nos contratos de concessão há uma obrigatoriedade
o benefício de energia e para os que não detêm - não de, no mínimo, 1% ser usado em conservação de
terá valido a pena todo esse esforço. energia, em pesquisa e desenvolvimento.

Todo esse esforço pela mudança não é para Hoje, já temos aprovados 208 milhões para
nós, não é para o setor elétrico; esse ente vago, é pesquisa, desenvolvimento e conservação de energia
para a sociedade. É um benefício para a sociedade, como obrigação dessas distribuidoras.
para o nosso País, em defesa do interesse público do Mas alguém pode está pensando: "Que bom se
nosso País. Esse é o papel do Aneel, um esse programa aprovado pela Aneel fosse cumprido!"
compromisso inarredável! Posso garantir para V. ExAs que será cumprido. E será

Como disse, temos tidos resultados concretos cumprido porque será fiscalizado com rigor, e
da melhoria do serviço. A média Brasil - mostro em anualmente. É importante ressaltar que esse
seguida um gráfico - sinaliza que houve e es~á programa, com cerca de 20 empresas distribuidoras,
havendo melhoria. Há alguns pontos particulares, e já chegou aos 208 milhões. Portanto, estamos
alguém pode lembrar, como a grande dificuldade aplicando no item fiscalização da Anatel mais do que
enfrentada pelo Rio de Janeiro. É verdade. A Aneel aquele 1%, o mínimo exigido,' porque não são, na
não tinha um mês de vida quando ocorreu aquela verdadé, 20, mas 64 distribuidoras no País.
catástrofe, em dezembro de 97 e janeiro de 98. Outro ponto: 193 Municípios com energia 24

É importante reconhecer as firmes horas. O que quer dizer isso? De novo - vale repetir-
determinações que tomamos, reconhecidas, inclu- é um marco extraordinariamente positivo de uma
sive, pelo próprio Tribunal de Contas da União.Aquela ação desenvolvida pela Aneel.
Corte julgou um processo sobre as providências e A Aneel baixou um ato beneficiando 193
ações tomadas pela Aneel naquela fiscalização no Municípios, grande parte' deles localizada na
Rio de Janeiro, em que as outras partes eram a light Amazônia Legal. Eles não recebiam o benefício da
e a Cerj, e deu um parecer, que foi enviado à energia durante 24 horas, um bem' essencial.
Comissão de Minas e Energia desta Casa, Pasmem! Só recebiam energia 4, 6, 8 horas por dia.
reconhecendo que a Aneel havia cumprido o seu Com a Aneel, eles passaram a ter um subsídio ao die-
papel. sei, o chamado CCC, 24 horas por dia; 270 mil

Essa forma firme e determinada de agir da habitantes desses 193 Municípios foram beneficiados
Aneel serviu de exemplo. Outra série de por essa ação da Aneel.
determinações estão possibilitando a melhoria da Outros municípios também foram beneficiados.
qualidade dos serviços. Isso vem ocorrendo não só Quando do processo de privatização do Mato Grosso
no Rio de Janeiro, mas na media Brasil como um todo. e do Pará, por exemplo, ao fazer o contrato de

Se ainda existem alguns pontos fugindo dessa concessão, cerca de 30 novos Municípios não faziam
tendê~cia, não tenho dúvida, deverão passar pela parte dele. A Aneel exigiu que esses novos
rigoro,a fiscalização da Aneel. Será feito o Municípios, num prazo de até dois anos, fossem
monitoramento automático da qualidade de serviço, incorporados às concessionárias. Quem vencesse, e
para não ficar na dependência apenas da palavra do ganharia um contrato de concessão de trinta anos,
distribuidor. A Aneel, num trabalho de pesquis'a, como teria a incúmbência de proporcionar a esses 30
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Municípios energia 24 horas por dia. Então, além
daqueles 193 Municípios, beneficiamos outros 30.

São avanços importantes e extraordinários de
um novo tempo com um órgão regulador e
fiscalizador que vem enfrentando dificuldades. É
lógico que temos desafios pela frente e estamos
passando por um 'processo de aprendizado. Mas
quero destacar os extraordinários progressos

.alcançados até agora.
Destaco também o campo das audiências e

consultas públicas. Não é só o novo, o novo em termo
de mérito, mas o novo em torno de métodos de fazer.
É fazer não de forma arbitrária, mas de forma
participativa. Refiro-me a 14 consultas públicas que a
Aneel tem promovido para discutir regulamentos que
afetam os direitos dos consumidores e dos agentes.
Digo e faço questão de repetir: a Aneel não fará na
calada da noite. Não surpreenderá consumidores e
agentes. Submete à audiência pública, recebe
contribuições diversas e obtém o seu aperfeiçoamento.

Fiscalização. Eu já li, inclusive, em alguns
órgãos da imprensa a menção: mudou, o Estado já
não investe mais... Não investe em energia elétrica e
também não fiscaliza. Não é verdade, está longe de
ser a verdade! Primeiro, porque ainda está havendo
investimentos importantes por parte da Eletrobrás.
Além disso, com parceria ou não da Eletrobrás, há
fiscalização sim. Fiscalizamos,. no primeiro ano de
vida da Aneel, 100% das concessionárias de serviço
público - não foram 10, nem 20. Foi um verdadeiro
mutirão nacional para fiscalizar do Rio Grande do Sul
ao Rio Grande do Norte. Na Amazônia, técnicos da
Aneel foram de barco - utilizamos, em vários casos,
até voadeiras. O importante é que não ficou de fora
uma usina hidrelétrica neste País. Cerca de 700
usinas foram fiscalizadas peJa Aneel, em construção
ou já prontas, e todas as distribuidoras de energia
elétrica que são prestadoras de serviço público no
País.

O que produziu essa fiscalização? Alguns
segmentos já querem saber logo: penalidade, multa?
Algumas foram penalizadas e multadas, mas houve
mais do que isso: foram 2.300 determinações e
recomendações. O que significa isso? Significa uma
filosofia na fiscalização· da Aneel: atuar por
antecipação num caráter preventivo e educativo. Não
interessa só penalizar. Vamos penalizar quando faltar
energia, mas muito mais importante é
responsabilizar. É determinar correção de rumo e em
tempo para que não falte, em tempo para que o
problema não ocorra. E esse é o poder dàs 2.300
determinações.

Aumento da oferta de energia.
Também não pod~os deixar de falar de itens

que não sejam concretos. O País vive uma transição
na. implantação do modelo do setor elétrico. Mas,
mesmo na transição, não pode haver o descompasso
entre oferta e demanda. Trouxe alguns dados
concretos: em 1998, no primeiro ano de vida da Aneel
- não foi promessa, é realidade - entraram em
operação 4.056mW novos; não falo em ativos
existentes, novas usinas construídas, térmicas ou
hidrelétricas, ou PCH. Totalizamos 4 mil. Foram
licitados pela Aneel, em 1998, 2.800mW. Não foi ação
entre amigos. A Aneel tem quatro atribuições. Uma
delas é a concessão do poder concedente, e não a
faz entre amigos; é uma licitação pública. Numa
licitação, ganhou uma empresa belga; outra vez, uma
empresa nacional, e assim por diante. Foram 2.800
novos e autorizados 3.500mW. Autorizados: são
termoelétricas, são PCH, que, conforme a lei de
concessão, têm a modalidade de outorga, mediante
autorização, diretamente pela Aneel. Isso não frutifica
no ano de 1998.

O segundo item, licitado e autorizado. Não é no
ano que ele vai entrar em operação; temos que
trabalhar para aquilo que entra no ano e aquilo que vai
entrar nos anos subseqüentes.

Contrato de concessão celebrado.
Cerca de 85% do mercado, privatizado ou não.

A Celg, em Goiás, não é privatizada e já assinou o
contrato de concessão com a Aneel. E assim por
diante. A CEB, aqui em Brasília, não é e não importa;
tem que ter direitos e obrigações que serão
rigorosamente fiscalizadas pela Aneel na prestação
do serviço público.

Aplicação de multas.
Neste ano e meio de vida da Aneel, isso não se

conta como vantagem, de maneira alguma. É
cumprimento de missão. Foí-necessário, e não
abriremos mão dessa competência. Foram
arrecadados 9,4 milhões de reais de multas em
diversas concessionárias no Brasil.

Blecaúte do dia 11 de março.
É uma satisfação que presto a V. Ex~s. Antes,

quem fiscalizava? Foi indenizado ou não? A Aneel,
diariamente, nos primeiros 60 dias da ocorrência do
blecaute, tinha uma posição de distribuidora por
distribuidora, quantos pedidos de reclamação e como
estava o atendimento. Por amostragem, mandamos
fazer a fiscalização. Tivemos esse resultado: cerca de
61 % de pedidos de indenização, de ressarcimento
por danos causados pelo blecaute, foram
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indenizados. E digo a V. Exas., como primeira de subsídio fundamental para que o Ministério da
informação, que a ANEEL foi apurando o valor das Justiça aplicasse a penalidade, que não era de
indenizações. Chegou-se a um valor médio, no competência direta, mas indireta da ANEEL.
montante dessas 8.800 indenizações, próximo da Convênios de descentralização das agências
casa de um milhão e meio - um pouco mais de estaduais. Num país com quase 170 milhões de
indenização prestada - de cerca de 160 reais em habitantes, não é de Brasília que vamos cuidar bem
média por ressarcimento. E cobra-se rigorosamente. de tudo. Não temos essa ilusão. Vamos cuidar bem de
Alguns casos passaram, inclusive, pelo Congresso tudo, sim, mediante parceria com os estados.
Nacional - pedidos de consumidores que foram
indeferidos. Eles recorreram, uns via Parlamentares, Em alguns estados, como Pará, São Paulo, Rio
outros diretamente à ANEEL. A ANEEL determinou Grande do Sul, Ceará já há convênios firmados; já
que a concessionária reabrisse a análise daqueles estão com suas agências descentralizadas, há
casos. A grande maioria desses casos acabaram recursos financeiros transferidos pela ANEEL, há um
sendo deferidos e o consumidor foi ressarcido. programa de atividade sob supervisão da ANEEL. A

É um novo tempo. Não é um novo tempo só de ANEEL não perde o controle. Onze agências foram
coisas boas. Temos nossas dificuldades. criadas e estão em processo de estabelecimento de

convênio com a ANEEL. A ANEEL vem intensificando
Lembrem-se, logo após o dia do blecaute, da
dificuldade da ANEEL naquela relação com as a criação, sempre mediante lei, de outras agências
distribuidoras, em que se exigiu o imediato nos demais estados, privatizando ou não,
ressarcimento aos consumidores independentemente independentes e prestando serviços de maneira
da identificação do responsável. Se houve uma falha no inequívoca, mais respeitosa ao consumidor, com
fornecimento de energia, que se indenize; se o satisfação.
responsável é a empresa "a" ou "b" pelo A universalização dos serviços, os contratos de
desligamento, não importa, que se indenize. Houve concessão.
reação das distribuidoras, houve firmeza da ANEEL É uma cláusula importante em que cada vez
e, finalmente, houve o acolhimento das distribuiddras mais avançamos. Agora, há um programa importante
e o devido ressarcimento.· de eletrificação rural lançado, com o apoio e recurso

Investimentos de 1995 a 1998. financeiro do Governo Federal, pelo Ministério de
Se computarmos esse período todo _ um Minas e Energia, que vai, em alguns estados,

período de transiçã~ _ veremos que há investimentos rapidamente atingir, como é o caso por exemplo do
expressivos, e· cerca de 70% desses investimentos Estado de Goiás, 100% de eletrificação rural nos
são de naturez~ .privada. Os números ali envolyem próximos dois anos. Cem por cento! É o País que
geração, transrnissã9. e distribuição, suplantando muda estruturalmente num campo fundamental. O
aquela média'histórica çja casa dos 6 a 7 bilhões de Espírito Santo também vai atingir os 100% de
reais ano no setor hidrelétrico,.que é realmente capi- eletrificação rural; assim como o Paranà e diversos
tal intensivo. ' ',- outros estados, mediante esse convênio e uma ação

As lâmpadas:.~e -127 Vqtt$ são itens importantes da ANEEL, cumprindo o contrato de concessão.
de interesse do consumiaor. Lembram-se do dilema Valor limite de repasse para as tarifas.
de queima dàS. lâmpàdas, -que erarfl' fabricadas para Este é outro' item. importante. Ao comprar a
120 volts, mas que' 'fóram usadas como 127 volts? energia gerada, existe\ a livre competição. O
Estavam -tendo· uma' vida reduzida' e consumindo distribuidor compra do gerador ao preço que ele
mais? É urrhissuntõ-que'djz r~speito à indústria. Não melhor conseguir. Mas ele não tem tranqüilidade,
é a ANEEL que regulà -indústria, o fabricante da porque repassa o valor comprado à tarifa final.
lâmpada. Mas a ANEEL não se omitiu. Muito pelo Negativo! A tarifa ao consumidor final é regulada pela
contrário, a SOE, o Ministério da Justiça, depois de ANEEL, e com uma mudança importante: não pode
um processo, aplicou uma penalidade. E, nesse ser um valor limite; não pode ser mais do que o valor
processo, o subsídio fundamental foi o relatório da definido pela ANEEL. Menos pode sempre. Aí vão
ANEEL, que se posicionou claramente a favor da dizer que isso é uma coisa mais ou menos óbvia.
mudança dessa condição, passando a fabricar as Óbvia, mas que, no passado, acarretava problema.
lâmpadas em 127 volts, como é a tensão de utilização Muitas vezes, no passado, o distribuidor, até estatal,
em alguns estados no Brasil. Portanto, longe de dizia: não posso te cobrar menos, porque eu tenho
omissão. Houve uma firme determinação que serviu uma portaria do antigo ONAEE que diz que a minha
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tarifa é tanto. Não pode ser nem mais nem menos.
Agora, não: mais não pode; menos sempre é
possível, sem repassar essa diferença para outra
classe de consumidor.

Estímulos a projetos que reduzam o CCC.

Isso é fundamental. Projetos que reduzam
aquele subsídio do diesel poderão contar com essa
cota que a CCC arrecada anualmente promovendo
um programa de, eficiência extraordinário, financiando
usinas com esse próprio recurso. É um banco de
financiamento próprio do setor elétrico de cerca de
360~ milhões de reais/ano. Quatrocentos casos
mediados em 1998.

Tarifas de acordo com o contrato de concessão.

(Tarifas não são uma vontade nem do
conéessionário nem da ANEEL. Essa regra tem que
se~1cumprida no contrato de concessão.

/ Isso é só para dar uma idéia da qualidade de
s,êrviço;paranão !falar em tese. A média Brasil 
yejam ali nOigráfico - em 1996, 1997 e 1998. Há,
/realmente, u.in processo de melhoria, de redução. O
DEG~ a q.uração equivalente das interrupções aos
consumidores, estabelecido em horas; o FEQ, a
freqüência; das interrupções, o número de vezes,

,J.

desligou' trê,s, cinco ou vinte vezes ao ano. Está
havendo"orna redução, ou seja, está melhorando. Isso
é á méd1a Brasil.

. I I

!! Há pontos que estão fora dessa curva. Nesses
pontos, a ANEEL usa uma lupa, faz uma fiscalização
mais apertada, arrocha para que a vida melhore. Isso
jé de interesse da sociedade, da ANEEL e, não tenho

i dúvida, tem que ser também dos distribuidores.

Atendimento da reclamação de consumidores.

A ANEEL acompanha. Há comando, há
fiscalização, o consumidor reclamou - isso importa,
sim, senhor! Tem de haver registro em livro, e a
ANEEL fiscaliza. Queremos saber se foi por dano
elétrico, se foi por valor cobrado na conta, quantas
reclamações foram feitas, quantas foram atendidas
por concessionária no Brasil inteiro. Temos aqui um
dado importante: cerca de 70% das reclamações
consideradas procedentes, quase a totalidade delas,
90%, foram atendidas. A ANEEL acompanha. Onde
não é atendido, apertamos para que haja atendimento.

Próximas ações.
A vida anda para a frente. Nesse sentido,

complementar uma pesquisa de satisfação ao
consumidor, orientar os consumidores, cada vez mais
fortalecer o Conselho de Consumidores, dando uma
idéia clara dos seus direitos que estão previstos e
também dos seus deveres, é óbvio.

Revisar as disposições relativas à continuidade
do fornecimento.

Estamos fazendo. Isso é novo. Está
determinado no contrato de concessão. Toda vez que
a ANEEL mudar os regulamentos básicos e de
qualidade de serviço... A ANEEL está fazendo o
aperfeiçoamento.

Complementar e aperfeiçoar contrato de
concessão, ampliar a abrangência da fiscalização.

Cada vez mais! Se fiscalizamos 100% no ano de
1998, em 1999, não será diferente. Será aprimorado.
Cada vez queremos fazer melhor. Reconhecemos, aí
sim, isso faz parte de um processo de aprendizado. E,
nesse processo, estamos cada vez mais andando
para a frente em defesa do interesse público.

Ampliar a descentralização. Estimular os
estados.

Participei de reunião com o Fórum Nacional dos
Secretários de Energia para que todos os estados, a
sua grande maioria, criem por lei a sua agência
descentralizada com. a ANEEL. Passamos até
recursos financeiros. Quem ganha com isso é o
consumidor.

Revisão da portaria do DNAEE.
Há outros itens aí de proteção ao consumidor.
Convênio do MEC com a Unesco.
É um item importante também para difundir nas

escolas, junto ao público jovem, deveres e, sobretudo,
direitos dos consumidores, a proteção ao uso da
energia elétrica.

Convênio com o Ministério Público Federal,
visando a uma ação mais articulada, ANEELlMinistério.

Reavaliação dos critérios para baixa renda.

Um item importante. Há um projeto de lei
tramitando no Congresso Nacional. A ANEEL tem
feito interações e estudos com a FIPE para subsidiar
esse processo.

Estruturação do Cal! Center.

Está em licitação. É a ouvidoria, com vistas a se
atender melhor.

Estímulo aos conselhos de consumidores.
Isso é fundamental, inclusive com recursos

financeiros.
Regularização das cooperativas de eletrificação

rural.
Outro item importante, transformando-as em

permissionárias. Esse regulamento, já foi para a
audiência pública e será expedido no~ próximos dias,
em menos de um mês. .
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Livre acesso às redes elétricas. O SR.' JOSÉ MÁRIO' MIRANDA ABDO'-
É outra regulamentação. Existe uma provisória, Estamos próximos. Agradeço a V. Exa., Presidente

e a ANEEL está finalizando uma definitiva que ,Ináoio Arruda, e vou acelerar.
também sairá nos próximos dias. Com certeza, em' Para .chegar a essa proposta de melhoria,
menos de 30 dias, estaremos divulgando o livre colhemos contribuições importantes em diversas
acesso à rede elétrica. Qualquer usuário P9de úsara reuniões e contatos formais com esta Casa eoutras'
rede e pagar pelo seu uso um preço; não será o dono diretamente com parlamentares, nas oportunidades
da rede que vai fixar o valor, é a dernocraJização no que tivemos. Recebemos contribuições das agências
uso da rede elétrica. Quem vai fixar essepreÇo será a ':estadUais do Ceará, de São Paulo, do Rio Grande do
ANEEL, porque a rede' de • transmissão .ou de Sul; e assim por diante, de diversos institutos - do
distribuição poderá ser usada pelo produtor, IDJ:C, da SOE, da ABRACE, da Associação de
independentemente, pelo consumidor livre,' num'Consumidores, da Associação de Distribuidores.
processo de competição no setor elétrico. Reunimos diversas portarias e regulamentos que

tratam da matéria e estamos consolidando tudo isso
Revisão da Portaria nll 466, do DNAEE. em uma nova proposta.
É o foco principal do que gostaríamos aqui de Estamos, no dia de hoje, em uma audiência

abordar, sem tirar do bojo desse conjunto de ações. pública com V. Exas. Este é o marco do dia de hoje.
Essa portaria entrou em vigorem 111

, de jan~iro.de .' .ValTiOsreaJizar uma audiência pública aberta à
1998. SOCiedade;éOrhoéa do dia de hoje, disponibilizando

Quero destacar~ epeço à$duasCorni$sõesi a r,ta lmernet; Estamos tendo a satiSfação de fazer esse
quem aqui prestamos satisfação, quepresteni·$·rt)I:ljor ato com esse conjunto de contribuiçõesquâ'
atenção - a relação concessionáriol.c6nsunüdÕr;:é a . .recebemos; e que mais poderemos receber. Esse
defesa do interesse PúbliccrEsseitem:historicàmEtnte' processo de audiência pública que acontecerá no dia
tem recebido uma dedicação, dedicação essa que de 5 de outubro, se se consolidar nesse dia, estará
vem numa cadeia de quase 30 anos. É uma aberto para receber contribuições e aprimoramentos,
regulamentação que tem 30 anos de vida e que, críticas e aperfeiçoamentos diversos.
ciclicamente, há 10, 6, 2 anos... Agora vamos revisá-la Ele já traz isso em seu bojo, mas quero destacar
de novo para promover o seu aperfeiçoamento. a seguir as melhorias que ele já encerra.

A Portaria entrou em vigor em janeiro de 98, e a Nesse sentido, é este o cerne, realmente,
ANEEL tem uma proposta para o seu Presidente Inácio Arruda e Deputado Luciano
aperfeiçoamento. Pizzatto, das questões que trazemos, com o

Quero focar exatamente este ponto. Por esse reconhecimento de que a legislação e a
caminho, pelo Código de Defesa do Consumidor, pela regulamentação precisam ser aperfeiçoadas. As
Lei de Concessões, chegamos a uma portaria que propostas de aperfeiçoamento que estamos trazendo
está vigente. Pelos processos de ouvidoria diversos, são fruto da ouvidoria, fruto de interlocuções
de fiscalizações, interlocuções, subsídios, contatos, diversas, da fiscalização da ANEEL e das discussões
discussões com os Congressistas, com os' com diversos segmentos.
segmentos de consumidores, estamos formulando Os pontos que destacaria. Primeiramente,
uma novaproposta., contrato de adesão para os consumidores. Um item

fundamental. Lembro-me, por exemplo, de uma
O SR. PRESIDENTE (Deputado Inácio Arruda) questão fortemente debatida - só para não ficar no

- Já estouramos os 30 minutos de apresentação. genérico, o próprio Deputado Celso Russomanno se
Portanto, a Mesa vai conceder mais 10 minutos a ,debateu várias vezes por esta questão - porque
V. Sa. para complementar a sua exposição. Espero quem é consumidor de alta tensão já tem um contrato
que dê tempo. Sem nenhum prejuízo, vamos garantir de prestação de serviço. Os de baixa tensão, nós,
que a exposição seja feita. Evidentemente, vamos ter residenciais, não temos contrato nenhum. Muda.
que dar igual tempo ao segundo expositor, a fim de Passa a ter um contrato de adesão, com direitos e
que possa fazer a sua explanação de forma completa. obrigações. Isso é extraordinário! E muda uma

V. Sa. dispõe de mais 10 minutos. Espero que relação importante. Como há um contrato de adesão,
não seja mais necessário prorrogar. Espero que V. Sa. o contrato da prestação de serviço não é mais com o
possa chegar à página 11 do nosso texto. dono do imóvel. Esse contrato é exatamente Com o
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responsável pelo pagamento da conta e que assinou
o contrato de adesão. Isso muda extraordinariamente.

Eliminação da cobrança de reaviso.
Uma questão importante que vinha sendo

debatida. Chamo a atenção do Sr. Promotor. É um
subsídio importante para o Ceará, e o Deputado
Sérgio Novais vem debatendo também. Estamos
incorporando esse item à proposta. Elimina-se a
cobrança de reaviso. O que é isso? Se o consumidor
está inadimplente, a concessionária não pode mais
cortar. É uma mudança de janeiro de 1998. Está
inadimplente? Não corte já, em respeito ao
consumidor. Dê quinze dias para ele. Dê um reaviso,
mais 15 dias. Não sei se ele viajou, não sei qual foi o
problema, mas que se respeite o consumidor. Damos
mais 15 dias. Mas, se ao emitir a cobrança de reaviso
havia uma taxa, esta deixa de existir. Elimina-se essa
taxa. Essa é uma das melhorias importantes.

Opção de datas para vencimento de contas. ,
Uma base legal aqui dos senhores.

Incorpora-se a regulamentação. Aí alguém pode estar
pensando: nada mais natural; isso está previsto em
lei. Mas não é assim. É a nossa sintonia, como não
podia ser diferente, com o dispositivo legal. E o poder
de comunicação, porque essa regulamentação da
ANEEL, é importante que seja dito, tem uma
exigência. Ela necessariamente tem de estar num
balcão de atendimento de todos os postos de serviço
do Brasil, dos postos de atendimento da
concessionária de energia elétrica do Brasil. E os
nossos fiscais estão atentos a isso. Pode chegar lá no
interior, pode chegar lá em Planaltina, pode chegar lá
naquele interior do País e a primeira conversa é:
disposição ao consumidor. Onde está a portaria de
defesa do consumidor ou de condições gerais de
fornecimento?

Ent~o, ao atender a lei fazemos também uma
ampla divulgação.

Execução de obras de extensão de redes por
particulares.

Esse é um item importante. O particular não fica
só na dependência do concessionário. O
concessionário, para estender uma rede que possa
atendê-lo, se ele entender que aquele orçamento
pode ser realizado por um preço menor, por
intermédio de uma contratação de terceiros,
obviamente, seguindo o padrão técnico
concessionário, ele poderá realizar comunicação
obrigatória ao consumidor por escrito quando da
substituição do medidor. Um item importante também
pelo qual a promotoria tem-se debatido. É lógico. O

ponto central do atendimento da relação comercial é
o medidor. Para o consumidor é o ponto de
segurança: Sr. concessionário, não tire sem dar uma
satisfação formal!

Direito de ressarcimento por danos nos seus
equipamentos, causados em função da falta de
qualidade do serviço.

Mais um outro item importante. Isso está no
Código de Defesa do Consumidor, está no contrato
de concessão, e passa a estar também nesse
regulamento, que é um regulamento democrático que
está em todos os postos do Brasil, explicitada essa
obrigação. Ressarcido o consumidor por deficiência
na qualidade do serviço, é uma obrigação do
concessionário. Discutir depois quem é o responsável
é outra cadeia, é outro momento.
, Limites mínimos e máximos para leitura e
faturamento. Agora, não é um tempo em aberto. É um
tempo bem determinado, de 27 a 33 dias.

Faturamento aos consumidores de baixa renda,
proporcional quando efetuada a leitura por mais de 30
dias.

É um outro avanço também importante.
Regulação do procedimento de leitura rural.
Sim, a leitura rural tem mais dificuldades pelas

tensões envolvidas. Está sendo disciplinada uma
forma que simplifica e favorece.

Restrição da cobrança de diferença devido ao
defeito do medidor a apenas um mês de faturamento.

Isso também é um outro avanço extraordinário.
Se aconteceu um defeito no medidor, o
concessionário não poderá cobrar até seis meses,
como era antes. Manter o medi,dor em boas
condições de funcionamento é .um direito do
consumidor e uma obrigação do concessionário. Por
isso, não cobre a conta por mais de um mês; só
naquele mês em que foi registrado o defeito, e não
retroage.

Eliminação da cobrança retroativa por erro da
concessionária.

Digamos que por um motivo, ou motivos
diversos; e não somente do medidor, mas que tenha
havido também um erro da concessionária. Não pode
mais fazer a cobrança retroativa, até porque a
responsabilidade foi dela. O consumidor, portanto,
não será surpreendido.

Informação obrigatória sobre conta vencida.

É fúndamental. Essa informação passa a ser
obrigatória.
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Eliminação da possibilidade de suspensão do
fornecimento devido ao débito de outra unidade.

Esse também é um avanço extraordinário. O
inquilino - aí diz respeito ao débito de outra unidade
tinha um débito no seu local de moradia e, no outro
lugar, tinha um estabelecimento comercial. A
condição de ele estar inadimplente em um repercutia
sobre o outro. De maneira alguma fica feita a sua
individualização.

Novos procedimentos sobre fraude.
Disciplina-se muito mais essa questão. Tem que

haver um termo de ocorrência. É o direito de defesa.
Ninguém quer ser complacente com a fraude, mas o
julgamento da fraude tem que estar fundamentado
num amplo direito de defesa do consumidor. É nisso
que se resume: retirada do medidor com testemunha,
lacrado e verificação através de perícia técnica.
Quando for constatada a fraude, não é o
concessionário que faz a perícia no medidor, mas,
sim, uma perícia técnica independente.

A relação com as Comissões Permanentes da
Câmara dos Deputados.

Esse item também foi abordado pelo Deputado
Sérgio Novais e que .entendemos importante.
Queremos reafirmar' a nossa total consideração e
respeito à prestação de satisfações a discussões da
natureza como estamos fazendo hoje e de tantas
outras.

Em relação às Comissões Permanentes, a
ANEEL já participou de nove audiências públicas,
nesse ano e meio de vida, de quatro reuniões
técnicas, respondeu a 42 requerimentos de
informação, prestou ofícios de respostas aos
parlamentares e setenta ofícios nos diversos campos
de atuação da agência.

É uma relação profícua que só tem
engrandecido aquela agência. Se temos atendido, e
fazemos isso com total consideração, temos também
plena consciência de que devemos fazer mais.

Recentemente, em relação a dois ofícios da
parte de V. Exa., Deputado Sérgio Novais, que dizem
respeito a dois processos no Ceará, houve uma certa
demora no atendimento, que identificamos,
sinalizados por V. Exa., e providenciamos a reparação
disso e a pronta prestação do fornecimento de
informações que são de caráter sigiloso. Assim temos
agido e, assim mesmo, não deixamos de prestar
esclarecimentos aos Senhores parlamentares. É
lógico que também respondo criminalmente por
essas informações que são sigilosas, mas nunca
serão negadas, serão repassadas. Esses dois casos,

que eram de pendências, foram rapidamente também
sanados para que V. Exas. sejam devidamente
informados e esclarecidos. E continuamos à
disposição de V. Exas. para o que for necessário.

Agradeço a V. Exa., Senhor Presidente, a
prorrogação do tempo. Quero dizer também que_a
missão da ANEEL encerra, em poucas palavras, um
pouco de todo esse esforço que estamos
desempenhando. A ANEEL não trabalha para outro
fim que não seja a defesa do interesse público,
porque ela trabalha em benefício dá sociedade
brasileira. Esse compromisso é inarredável. A ANEEL
é uma parceira, não tenho dúvida, daqueles que se
aliarem - como é o Congresso Nacional um grande
parceiro na defesa do interesse público. Essa causa é
indissociável e inarredável, e com ela a ANEEL tem
uma firme determinação e o entusiasmo de ver que,
num ano e meio de vida, muitos pontos foram
possíveis de resultar em benefício da sociedade.
Tenho consciência de que há mais por fazer, mas
temos a coragem, o entusiasmo e a humildade de
entender que estamos firmes para muito mais poder
fazer em defesa do interesse público.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Inácio Arruda)

- Agradeço ao Dr. José Mário Miranda Abdo a
participação.

Vamos passar, de imediato, a palavra ao Dr.
Manoel Pinheiro Freitas, que tem igual tempo,
dispondo de trinta minutos para fazer a sua
exposição.

O SR. MANOEL PINHEIRO FREITAS - Exmo.
Deputado Inácio Arruda, em nome de quem gostaria
de saudar todos os parlamentares aqui presentes,
Deputados Sérgio Novais e Luciano Pizzatto, Exmo.
Sr. José Mário Miranda Abdo, Diretor-Geral da
ANEEL, minhas senhoras e meus senhores.

Sou Promotor de Justiça do Estado do Ceará e,
desde o mês de novembro de 1998, faço parte de
uma Comissão que instaurou inquérito civil público
para apurar irregularidades praticadas pela
Companhia de Eletricidade, a COELCE, em
detrimento dos consumidores de energia elétrica no
Estado do Ceará.

Durante todo esse tempo, quase nove meses,
em que venho me debruçando sobre essa matéria,
tive um contato mais próximo com o consumidor e a
oportunidade de fazer pareceres e ações civis
públicas, de participar de reuniões com os escalões
da ANEEL e da própria concessionária. Sinto-me feliz
de, nesta ocasião, poder repassar a V. Exas. um
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pouco da minha experiência, de trazer o discurso
para a prática, de comparar o que é a teoria com
aquilo que está no mundo dos fatos.

Gostaria de dizer a V. Exas. que a minha
intenção, mesmo quando faço, e farei, severas
críticas, é no sentido· de que o sistema seja
aperfeiçoado e cjue o consumidor de energia elétrica
no Brasil tenha um serviço da melhor qualidade.

Então, gostaria de limitar as minhas
explanações, e vou ter que consultar esse calhamaço
de papéis que trouxe, porque, infelizmente, não tive
condições de preparar uma exposição, como o Dr.
José Mário, por deficiência de pessoal do Ministério
Público.

Gostaria de centrar as minhas observações em
cima das reclamações que a Comissão de Inquérito
apurou no Estado do Ceará e que talvez sejam as
mesmas ou peJo menos semelhantes às que
acontecem em outros estados da Federação.

Os problemas principais identificados pelo
DECOM e pela Comissão de Investigação são os
seguintes - vou abordar três com maior profundidade
e outros seis vou apenas mencionar, porque o tempo
é bastante exíguo. Um primeiro e grave problema é o
da inclusão de unidades consumidoras rurais na
classe de consumo residencial comum.

De acordo com a Portaria nº 466, do DNAEE,
que vou citar para V. Exas. textualmente, considera-se
classe rural e a subclasse agropecuária, de acordo
com o art. 17, inciso IV, da Portaria nº 466 do DNAEE,
o fornecimento para unidade consumidora em que
seja desenvolvida atividade rural com objetivo
econômico - é bom que se frise essa expressão
"atividade rural com objetivo econômico". Exceção
feita ao disposto na alínea ''f" deste inciso, sujeita à
comprovação perante o concessionário, devendo ser
consideradas as seguintes subclasses: agropecuária,
cooperativa de edificação rural, indústria rural,
coletividade rural e assim por diante.

Dei destaque a esta expressão "atividade rural
com objetivo econômico", porque o grave problema
do Ceará, em especial nos municípios no interior do
estado, é que a concessionária, a Coelce, está
fazendo a reclassificação em massa das unidades
consumidoras da zona rural para a classe de
consumo residencial comum, o que implica cobrança
de uma tarifa até 126% mais cara do que a tarifa
subsidiária.

Tenho dados do IBGE para mostrar para V. Exas. o
universo de consumidores que provavelmente está
sendo prejudicado. A COELCE tem esses dados

concretos e eu apenas tenho uma amostragem para
V. Exas.

De acordo com a contagem populacional do
IBGE, no ano de 1998, o Ceará tinha 444.196
domicílios rurais. Desses domicílios, também de
acordo com o censo agropecuário do IBGE, em 1996,
existiam 364.940 estabelecimentos agropecuários
que produziam lavoura temporária, horticultura,
produtos de viveiros, lavoura permanente, pecuária,
enfim, todas as atividades rurais com objetivos
econômicos para os fins que deveriam ser
interpretados na portaria.

Existe no Estado do Ceará um projeto de apoio
ao pequeno produtor rural, conhecido como Projeto
São José, que tem vários projetos relacionados com
a eletrificação rural. De acordo com dados da
Secretaria Estadual, a estimativa atual naquele
Estado, até março de 1999, para o número de
domicílios rurais é de 518. 845. De domicílios rurais
com energia elétrica, 285.791. Atualmente, pela
classificação que a concessionária vem dando,
apenas 75.062 unidades consumidoras localizadas
na zona rural são classificadas como rurais.

Era de se esperar que pelo menos esses
números estivessem compatíveis com a realidade.
Mas o que se observa é que, se utilizarmos esse
critério que o IBGE usa para denominar o que é
atividade rural, com objetivo econômico, o Ceará teria
285.791 domicílios rurais abastecidos com energia
elétrica, e produtivos. Para a Coetce, 75.065. Isso dá
um saldo de 210.726 consumidores potencialmente
prejudicados com a cobrança de uma tarifa até 126%
mais cara do que a tarifa subsidiada.

É um problema - como V. Exas. podem observar
- da maior gravidade e da maior abrangência.
Significa também, em outras palavras, dizer que
73,7% dos usuários, dos pequenos agricultores e
pecuaristas do interior do Estado estão p~gando
energia mais cara do que deveriam pagar. E p~iJé

isso? Porque a Coelee argumenta que a pequena
pecuária e a agricultura de subsistência não são
atividades rurais com objetivos econômicos. Nessa
parte, ela desmente o que diz o IBGE, que é o órgão
que tem autoridade para definir o que é uma atividade
rural com objetivos econômicos.· Dentre essas
atividades, obviamente, estão incluídas a agricultura
de subsistência e a pequena pecuária.

Então, de acordo com a Portaria, o que
caracteriza a classificação da unidade consumidora,
se é rural ou residencial, não é apenas a natureza da
atividade, se rural, se residencial, mas também a
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finalidade da utilização de energia elétrica. Essa é
uma outra desculpa que a concessionária aprese~ta.

Ela diz que existe na mesma residência - aquela
residência paupérrima lá, na zona rural de
Capistrano, que é o Município onde eu era promotor
-, onde ele produz leite, carne, produtos do qual retira
sua subsistência, ele desenvolve atividades rurais e
r.esidenciais. Ele usa para as duas finalidades, mas a
carga instalada para as finalidades residenciais é
maior do que a carga instalada para finalidades
rurais. Consideram as lâmpadas, a televisão, a
geladeira, tudo isso como carga residencial.

Acontece, Srs. Deputados, que, se tomarmos,
por exemplo, a carga de uma geladeira, não podemos
considerá-Ia exclusivamente residencial, porque o
agricultor tira o leite do gado e o conserva na
geladeira. Se ele mata uma rês, tira a carne e a
conserva na geladeira. Então, a carga da geladeira
tanto serve para finalidade residencial como para
beneficiamento dos produtos que são produzidos na
agricultura e na pecuária.

Então, não há como dizer que seja um critério
seguro dizer qual a quantidade de carga vai para a ru
ral e a residencial. Então, esse critério precisava ser
melhor estabelecido. Da forma como está,
infelizmente, há o intuito de lucro - e isso não pode
ser escondido. A concessionária tem feito sempre
essa classificação para a cobrança da tarifa mais
cara.

Existe também uma outra grande discussão que
se trava numa ação civil pública promovida por mim,
que é em relação ao tratamento que se dá ao
pequeno produtor rural comparado com o grande

. produtor rural.
De acordo com o mesmo art. 17, IV, a, nº 1 da

Portaria, também se considera como unidade
consumidora rural o fornecimento para a atividade
consumidora com fim residencial, situada em
propriedade rural, na qual seja desenvolvida
atividade agropecuária com objetivo econômiéo. O
que quer dizer isso?

Quer dizer que a casa do morador, de um
grande produtor de grãos ou de um criador de
milhares de cabeças de gado pode ser considerada 
dentro de um critério abrangente - como rural. Mas
aquela mesma casa daquele pequeno produtor que
cria algumas galinhas, cabras e vacas, ou planta
feijão e milho, a concessionária' não considera que
isso seja uma atividade rural com objetivo econômico.

Então, não podemos tratar de maneira diferente
as pessoas que estão em uma situação igL~' Esse é

o princípio da isonomia. V. Exas sabem melhor do
que eu, porque foram responsáveis - muitos que
estão aqui - pela elaboração da Carta Constitucional,
de 1988.

Então, na análise desse problema, identificamos o
descumprimento da obrigação legal e contratual de
prestar serviços adequados em relação à modicidade
das tarifas.

A concessionária sabe, quando assina o
contrato de concessão, de suas várias cláusulas que
dispõem sobre a obrigação de cobrar sempre a tarifa
mais barata. E, de forma indireta, acaba cobrando a
tarifa mais cara através da reclassificação indevida
das unidades consumidoras.

Como disse aqui, a minha intenção era
contribuir para o aperfeiçoamento da Portaria. Não
vim aqui só para fazer críticas. A idéia que poderia
deixar para retificação desse critério frouxo da
Portaria, da classificação da unidade consumidora ru
ral, da unidade consumidora residencial e residencial
comum, é que os critérios analisados e apreciados
pelo IBGE sejam levados em consideração.

O que determina o que é um perímetro urbano
ou uma zona rural é uma lei municipal. Em cima disso,
o IBGE adota nos seus relatórios os números de
domicílios rurais, residenciais, e urbanos. Então,
deveria existir por parte da ANEEL pelo menos a .
imposição de que essas proporções entre os dados
do IBGE e os das concessionárias não fossem tão
discrepantes.

Como é que se imagina que no Estado do
Ceará, com uma população rural de 30% a 40%,
apenas 5,02% sejam consumidores rurais? Acho que
a ANEEL tem que rever a Portaria, nesse aspecto,
para tornar mais rígidos os critérios de classificação
do que seria uma unidade consumidora rural e uma
unidade consumidora residencial urbana.

Um segundo problema - e não menos grave - é
que a COELCE, concessionária do Estado do Ceará,
estabelece critérios bastante restritivos para inclusão
dos consumidores na subclasse de consumo de
baixa renda. Os critérios da baixa renda são
importantes porque as tarifas respectivas são
subsidiadas. São as tarifas mais baratas, inclusiva
mais baratas do que as tarifas rurais.

Esse critérios são sugeridos pelas
concessionária em cada estado e aprovados pela
ANEEL. Deveriam levar em consideração a realidade
social e econômica de cada região, de cada estado,
bem como que o equipamento elétrico que -deve
existir dentro de uma residência padrão, como o



Novembro de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 18 55139

número de lâmpadas, o número de aparelhos, que lâmpadas de 40w, já cheguei ao limite. O consumidor
deve corresponder àquele consumo mínimo só pode ter estes aparelhos na sua casa: um ferro
indispensável a propiciar um mínimo de conforto, elétrico, uma geladeira e duas lâmpadas de 40w. Se
como iluminação, conservação de alimentos, acesso tiver um ventilador, já passou, vai ter de pagar tarifa
à informação e lazer. não subsidiada. É uma exclusão indigna!

Acabei de citar textualmente o que estabelece a Da mesma forma em relação aos oito pontos de
Portaria nº 922, do DENAEE. Diz justamente isso: consumo. Fizemos um levantamento, também
que, ao fixar esses critérios, tinha que se observar o através do IBGE, para conhecer o perfil do
consumo mínimo, essencial, necessário a propiciar o consumidor de energia elétrica carente do Estado do
mínimo de conforto como iluminação, conservação Ceará. E chegamos à conclusão de que a maioria
de alimentos, acesso à informação e lazer. absoluta das famílias do Ceará, mesmo sendo um

Infelizmente, os atuais critérios praticados pela Estado muito pobre, possui, pelo menos, seis
Coelce identificam a baixa renda com a miséria. Vou equipamentos elétricos básicos. Segundo os dados
citar para V. Exas. alguns dos atuais critérios, os mais da Pesquisa de Orçamentos Familiares de Fortaleza,
excludentes. Para se considerar como unidade de 1996, em Fortaleza havia 459.684 domicílios e-575
consumidora residencial de baixa renda, três são os mil aparelhos televisores - comparando-se o número
critérios mais excludentes no Estado do Ceará, que de televisores com o número de domicílios, temos a
estão em descompasso com a realidade econômica e proporção de 125% -, em cada um deles uma
social das populações carentes do Estado. Primeiro: televisão, um aparelho de som popular, um rádio ou
a residência não pode ter área construída superior a um toca-discos, um ferro elétrico, um liquidificador,

u.ma geladeira e um ventilador. Seriam esses os seis
quarenta metros quadrados. Os critérios são válidos.
Vou citar apenas os mais excludentes. Segundo: a equipamentos a que pelo menos 80% da população

do Estado do Ceará têm acesso. Esses os seis
potência instalada não pode ser superior a 1.300w. E, produtos, esse o conjunto, a cesta básica de
terceiro, a residência não pode ter mais de oito pontos equipamentos elétricos.
de consumo entre tomadas e lâmpadas.

Se considerarmos uma casa modesta em que
Para começo de história, a área construída de haja um quarto para o casal, outros para os filhos,

quarenta metros quadrados restringe completamente mesmo que sejam oito ou dez, todos num quarto,
as populações da zona rural. O Deputado Adolfo amontoados, um corredor, uma sala, úme cozinha e
Marinho conhece muito bem a realidade do interior do qualquer outra área, seriam necessa~ias seis
Estado do Ceará, como os Deputados Sérgio Novais lâmpadas para iluminar esses ambientes. E mais seis
e Inácio Arruda. V. Exas. sabem que as residências na ou cinco tomadas, no mínimo, para ligar os
zona rural são maiores. Os terrenos são mais baratos, equipamentos elétricos. Nem todo equipamento
o material de construção é de menor qualidade e, elétrico pode ser ligado na mesma tomada com uma
portanto, bem mais acessível, as famílias são mais extensão.
numerosas. Basta ver a realidade, ir ao local para Então, esse critério de oito pontos de col)sull1o
constatar que as residências, as mais modestas, têm também é altamente restritivo. A maioria absoluta da
muito mais do que quarenta metros quadrados. Em população tem mais de oito pontos de consumo nas
média, essas residências medem de oitenta a suas casas; tem cinco equipamentos e quatro
noventa metros quadrados. Não estou falando de lâmpadas. Já passou daquele critério altamente
casas suntuosas, mas de uma família humilde, excludente imposto pela concessionária.
daquelas lá do interior do Estado do Ceará. É preciso solicitar à ANEEL que dê mais

Então, grande parcela da população, por esse atenção a esse estudo da concessionária. Se esse
critério, também já fipa excluída do pagamento da problema acontece no .Estado do Ceará,
tarifa subsidiada, muito mais barata, que chega a ser possivelmente acontece em outros estados carentes
até 180% mais barata do que a residencial comum. do Nordeste e outras regiões do País. E qual é a

Outro ponto importante é a potência instalada, solução possível? Pelo menos, podemos começar a
superior a 1.300w. Esse critério é altamente restritivo. pensar em estabelecer como critério - e foi objeto de
Por quê? Para se chegar a essa potência instalada, ação civil pública no Estado de São Pat..lo -, para a
de 1.300w, soma-se a potência de cada aparelho classificação da unidade consumidora de baixa renda
elétrico existente na residência. Então, se tenho um exclusivamente o consumo mensal. Se o cidadão
ferro elétrico, 1.OOOw, uma geladeira, 220w, e duas consome mais, automaticamente deve ser excluído
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do critério dabaixa r-ªndª. ~ª ele consome até aquele
limite, que podel~ser o estabelecido peia Coelce, de
140w, é incluído epaga a tarifa subsidiada. Os outros
critérios confiados à apreciação da concessionária,
pelo menos até o presente momento, não estão
compatíveis com a realiaade econômica e social do
J:stado do Ceará em especial.

Outro problema muito sério para o qual preciso
chamar a atenção de i\}. Exas. - e é bom que esteja
nesta Casa, ;porquel algumas das prerrogativas
inerentes aos $rs. Deputados, do meu modesto ponto
de vista, foram usurpadas -, diz respeito à cobrança
retroativa decorrente de revisão de faturamento. São
três os casos previstos na portaria para revisão de
faturamento: defeito no medidor, fraude ou violência
contra os medidores e erro ou ausência de medição.

Para começo de conversa, não conheço na
pesquisa que fiz - e gostaria até de ser esclarecido
para ficar mais tranqüilo -, dispositivo de lei, em
sentido estrito, lei ordinária aprovada pelo Congresso
Nacional, que autorize a cobrança retroativa
decorrente de revisão de faturamento. Confesso a V.
Exas. que não sei. E, se estiver correto - não quero
estar -, a:Portaria nº 466 extrapolou o seu poder
regulamentar e criou direitos e obrigações para os
usuários e para as concessionárias. Todos sabem
que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
algo, se não em virtude de lei, em sentido estrito. É
preciso indagar desde logo a origem desses débitos,
que são exorbitantes.

Para que V. Exas. tenham uma idéia, posso citar
alguns exemplos do Estado do Ceará. A Sra. Maria de
Souza Pinheiro pagava, no mês de julho de 1998,
pelo censumo mínimo, R$5,83. Imputada a ela
ligação clandestina, foi obrigada a pagar R$880,21.
Se compararmos o valor do consumo mensal ao valor
cobrado por consumo incluído, utilizado pela
Iconcessionária, chegaremos ao exorbitante
:acréscimo de 14.743%. Em outro caso, o da Sra.
Teresa de Freitas, o acréscimo é maior: 100.300%,
comparado com o valor do consumo mensal, devido à
ligação clandestina.

É muito grave, porque, quando a concessionária
vai à casa do cidadão e verifica no medidor que existiu
furto de energia elétrica, ligação clandestina, ela
imputa ao consumidor um fato criminoso: furto de
energia elétrica ou estelionato. Pode caluniar o
consumidor. E pergunto: qual o direito do consumidor
no devido processo legal, ou seja, ampla defesa,
recurso do contraditório? O procedimento de
apuração da responsabilidade do consumidor pela

ligação clandestina é feito unilateralmente pela
concessionária.

E não podemos esquecer, mais uma vez - é
bbm que se diga -, que atualmente a concessionária
do Estado do Ceará é empresa privada. Apesar de
ser concessionária de serviço público essencial é
empresa privada. E seus funcionários, pelo que
entendi até agora, não têm fé pública. Não podem
simplesmente dizer: "Você furtou energia elétrica;
você me deve R$880,00". Contra isso o consumidor
não tem como se defender. O consumidor de energia
elétrica é, por sua natureza, hipossuficiente. Para
contestar a acusação que lhe é feita e os elementos
de cálculo, o consumidor deveria ter conhecimentos
aprofundados sobre a matéria. Confesso a V. Exas.
que, embora estude esta matéria há quase nove
meses, talvez não tivesse condições de me defender
de uma acusação como essa. Precisaria do auxílio de
pessoa especializada, advogado especializado na
matéria e de um engenheiro elétrico. O consumidor
não entende, nem tem o dever de entender, o
funcionamento de um equipamento de medição de
eletricidade. Não é sua obrigação saber. A
responsabilidade é da concessionária.

(Apartes paralelos fora do microfone 
inaudíveis.)

(Não identificado) - Pela ordem, Presidente,
,gostaria de solicitar ao Plenário que não faça
reuniões paralelas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Inácio Arruda)
- Se as conversas estiverem atrapalhando \o
Promotor, suspenderemos a reunião.

O SR. MANUEL PINHEIRO FREITAS - Posso
continuar, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Inácio Arruda)
- Tem V. Sa. a palavra.

O SR. MANUEL PINHEIRO FREITAS - Então,
onde esse procedimento está descompassado com a
ordem jurídica nacional? Em primeiro lugar, viola o
princípio da legalidade porque cria direitos e
obrigações mediante portaria, que é ato de
administração. Para criar direitos e obrigações, é
necessária lei em sentido estrito; repito, competência
do Poder Legislativo. Em segundo lugar, não
assegura ao consumidor o devido processo legal.
Agora, a portaria talvez consiga chegar a um
arcabouço ou a um arremedo do devido processo le
gai administrativo, porque permite ao consumidor,
pelo menos, acompanhar os exames feito~ no,
medidor, mesmo que ele não entenda nada.
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No Estado do Ceará, a concessionária ia à casa
do cidadão, preenchia um termo de ocorrência,
retirava o medidor para o seu laboratório e somente
ela apurava a responsabilidade do consumidor pela
fraude no medidor, pelo defeito, pela ligação
clandestina, e só fazia comunicar, já com a cobrança
de consumo incluído na conta do mês subseqüente. É
preciso assegurar por meio de portaria ou, então,
autorizar primeiro por lei ordinária essa cobrança.
Repito: é preciso que uma lei autorize a cobrança
retroativa de valores apurados, mediante
faturamento. Não é a portaria que estabelece isso,
mas a lei. Além disso, que essa cobrança se faça
através da via judicial. Aí, sim, o consumidor vai ter
assegurado o devido processo legal, o contraditório,
os recursos inerentes à ampla defesa. E, o que é mais
importante de acordo com o Código de Defesa do
Consumidor, o ônus da prova vai ser invertido em seu
favor. Da maneira que está, a portaria inverte o ônus
da prova em favor do fornecedor. É o consumidor que
vai ter de provar ao fornecedor que não causou a
fraude, que não fez a ligação clandestina, e não o
contrário. Essa cobrança teria de ser feita através da
via judicial, e, na ação de cobrança movida pela
concessionária contra o consumidor, ela teria o ônus
de provar que o constlmidor permitiu a ligação
clandestina, e, além disso, provar todos os complexos
elementos de apuração do débito.

Como se vê, é um problema da maior gravidade;
não é um nem dois. casos. De acordo com
declarações da própria Coelce, até o mês de
dezembro de 199B, aproximadamente 10 mil
consumidores tinham sofrido cobranças retroativas.
Não sei se esses dados conferem com os da ANEEL,
mas essa declaração foi prestada por um engenheiro
da própria concessionária.

Fiz um estudo sobre as reclamações
acompanhadas de notas fiscais de consumo, analisei
a diferença entre o consumo mensal e o consumo
incluído. E o valor em reais do consumo mensal e o
valor em reais do consumo incluído. E citei exemplos:
um caso de 14 mil por cento de aumento; outro caso
de 101 mil por cento de aumento. Em média, dos 51
consumidores que considerei nesse estudo, o
aumento correspondia a 4.564%. Temos a impressão,
en p....nt - talvez não seja desmentida -, de que
10 mil consumidores ou mais do Estado do Ceará e
de outros estados da Federação, estejam sendo
obrigados a pagar valores exorbitantes.

Além disso, existem outras reclamações muito
sérias em relação à concessionária do Estado do
Ceará. Vou apenas citá-Ias, sem me alongar, como fiz

nos três casos anteriores. São elas: a cobrança de
taxa de reaviso de vencimento - para minha
felicidade, fiquei sabendo que a nova portaria já não a
contempla. E a arrecadação da taxa de iluminação
pública. O serviço de energia nos logradouros é
indivisível; não sei quanto aproveita de um poste no
meio da rua a minha casa ou aquele cidadão que está
passando pela rua. V. Exas. devem ter conhecimento
dessa impossibilidade de se custear a prestação da
iluminação pública através de taxas. Deveria ser
através de impostos. As prefeituras municipais não
querem destinar a arrecadação de seus impostos ao
pagamento das taxas de iluminação pública, e
cobram através de taxas. E a concessionária serve
como órgão arrecadador.

Um outro problema importante que tem de ser
discutido em relação à Portaria nº 466/97 é a falta de
regulamentação das inspeções domiciliares. De que
forma vem sendo feita? Vamos entrar no mundo dos
fatos: o funcionário da concessionária vai à casa do
cidadão, constata a irregularidade, ou pelo menos
imputa ao consumidor aquela irregularidade, visita
todos os cômodos da sua casa, vai ao banheiro
anotar se tem uma lâmpada, vai ao quarto ver se tem
televisão. Pois bem. No momento em que faz essa
inspeção domiciliar, para preencher em seguida o seu
termo de irregularidade de medição, está violando a
intimidade e a vida privada do cidadão.

Se a portaria diz que o medidor deve ser
colocado em local de livre acesso, se possível até fora
da residência, é para que se preserve a intimidade e a
vida privada do cidadão. Não se pode, em nome da
Portaria nº 466, permitir que funcionário de empresa
privada vá à casa do cidadão para saber se ele tem
uma ou duas televisões, ou se tem um ferro elétrico,
uma lâmpada.

Como ficaria o cidadão Inácio Arruda, caso
fosse constatada alguma irregularidade de medição
na sua. residência, e lá fossem funcionários para sa
ber de quantos televisores, quantas lâmpadas e
outros equipamentos elétricos dispõe? Isso faz parte
do patrimônio do cidadão. A própria Constituição
assegura o direito à intimidade, à preservação da vida
privada. E a concessionária, na hora de anotar carga
instalada, sai anotando: um ventilador, um ferro
elétrico, uma lâmpada...

Então, é um problema da maior gravidade que
também merece a atenção de V. Exas. e da ANEEL. É
preciso mudar a portaria!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Inácio Arruda)
- Já se passaram trinta minutos.
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o SR. MANUEL PINHEIRO DE FREITAS - Vou
concluir, Deputado. Outro problema também muito
grave é o condicionamento da religação ao
pagamento de débito de terceiros. Acontece o
segYinte: o consumidor aluga o imóvel a uma pessoa,
que durante algum tempo consome energia elétrica,
e, quando sai, deixa a conta para o dono pagar.
Infelizmente, de~cumprindo a própria portaria - esse
defeito não é dela -, a concessionária do Estado do
Ceará, em muitos casos, tem exigido que esse
consumidor, o proprietário do imóvel, pague a conta
do inquilino que saiu. Esse é um outro absurdo.

Outro problema que vai ser abordado, se não
me engano, pelo Deputado Sérgio Novais Gá o ouvi se
manifestando a respeito disso), é a proposta da
terceirização da mão-de-obra para o desempenho da
atividade-fim da concessionária, violando súmula do
Tribunal Superior do Trabalho e ocasionando o
decréscimo na qualidade da prestação de serviço.
Essas empresas contratam pessoas não
qualificadas, que não são bem treinadas, e já
ocorreram 9 óbitos de funcionários na conservação
das linhas. São eletrocutados ou, então, os postes
caem sobre eles.

Sr. Deputado, queria falar também sobre a
qualidade do serviço prestado. Para quem mora no in
terior do Estado do Ceará - eu atualmente trabalho
em três cidades diferentes, em três regiões diferentes
também - é bastante evidente que o número de
interruRções e o tempo de restabelecimento das
interrupções aumentaram. Infelizmente, esses
Indicadores de qualidade não aparecem nos
relatórios da Ooelce, auditorados pela ANEEL. Se V.
Exas. conhecem alguém no interior do Estado do

_.OeaJá, podem perguntar. Os jornais, aqui e acolá,
públicam reclamações nesse sentido. Em ruas
Inteiras a oscilação da corrente acaba causando
danos er'tÍ eletrodomésticos. Queima televisão,
videoc~ssete, tudo!

Estou fazendo aqui uma análise empírica do
que observo na realidade. Como cidadão comum,
observo a realidade. Eu vejo que o número de
interrupções aumentou e que, entre a interrupção e o
restabelecimento, o tempo também aumentou. E os
indicadores apresentados pela CoeIce, pelo que sei,
ainda são melhores agora do que eram antes da
privatização. E não quero aqui entrar no mérito da
privatização. Quem tem de decidir sobre isso são
V. Exas., os agentes políticos; V. Exas. é que têm de
decidir se há ou não incompatibilidade da prestação
de serviço público essencial com a finalidade de lucro.
V. Exas. acharam que há compatibilidade, que a

fiscalização da ANEEL é eficiente e suficiente para
resguardar o direito do consumidor.

Não quero entrar nesse mérito. Quero dizer,
apenas, na condição de cidadão e não de Promotor
de Justiça, que, se a fiscalização não for modificada,
se a regulamentação também não for ?llterada, o
consumidor está à mercê das concessionárias. Os
empresários fazem o que querem com os
consumidores e ninguém fica sabendo.

Se entre as funções essenciais da ANEEL, que
são quatro, estão a regulamentação e a fiscalização,
data venia, devo dizer que é preciso avançar.
Devemos ter em mente que esses problemas são da
maior gravidade, e que não afetam um ou dois
consumidores isoladamente, mas milhares de
consumidores. E, como acontece no Estado do
Ceará, pode acontecer em outro Estado da
Federação.

Chamo a atenção de V. Exas. porque essas
modificações precisam ser feitas. Os Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário e o Ministério
Público precisam estar atentos, porque é confiar
demais na boa-fé. Não quero, com isso, dizer que
todas as concessionárias adotem procedimentos
semelhantes aos da Coelce, nem que esta age com
má-fé. Só que as irregularidades existem, são
concretas.

Se V. Exas. exigirem provas do que acabei de
dizer, tenho-as todas. Tenho as notas fiscais de
consumo mostrando essas diferenças que chegam a
101.300%. Mostro os termos de medição de
irregularidades. De tudo o que acabei de dizer tenho
provas documentais, numa pasta.

Acho que já me alonguei demais. Agradeço a
oportunidade. O Ministério Público do Ceará sente-se
honrado em ter um representante, de certo modo,
contribuindo com este relevante debate. Coloco-me à
disposição de V. Exas. para qualquer esclarecimento.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Inácio Arruda)

- Nós é que lhe agradecemos, Sr. Manuel Pinheiro
Freitas.

Antes de passar a palavra para o autor do
requerimento, registro a. presença no nosso plenário
do Presidente da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, Deputado
Flávio Derzi. Pelo critério da idade, S. Exa. deveria
estar dirigindo esta reunião. Contudo, é um cidadão
que compreende a necessidade de deixar que a
juventude ascenda. Deixou aqui o Deputado Luciano
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Pizzatto, um dos mais jovens Deputados, como
representante da referida Comissão.

Os Srs. Parlamentares inscritos terão três
minutos para questionar os nossos convidados, com
direito à réplica e à tréplica. Há seis inscritos.

Inicialmente, passo a palavra ao Deputado
Sérgio Novais, autor do requerimento e que, nesta
qualidade, disporá de tempo pouco maior.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Senhor
Presidente, Deputado Inácio Arruda, Deputado
Luciano Pizzatto, vice-Presidente da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
Diretor-Geral da ANEEL, José Mário Miranda Abdo,
Sr. Manuel Pinheiro Freitas, Promotor Público,
esperança deste País no Ministério Público! Há
exemplos no Ceará. Mesmo sem condições de
trabalho, com dificuldades enormes até para vir a um
evento como este, o Ministério Público tem
apresentado essa nova leva de promotores, a
exemplo do Promotor Manuel Pinheiro Freitas.

Saúdo também o Presidente da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
Deputado Flávio Derzi, todos os Deputados e
Deputadas presentes e convidados presentes.

Inicialmente, quero tratar da relação entre a
ANEEL e a Câmara dos Deputados. Acho que é um
assunto preliminar. A partir daí, poderemos tentar
travar um diálogo entre o Congresso Nacional, as
Comissões Permanentes e as agências reguladoras.
Creio ser fundamental definirmos isso, em virtude de
alguns problemas, Diretor José Mário Miranda Abdo.

Quanto às informações, não basta o quantitativo
apresentado aqui: 70 requerimentos. O importante é
a qualidade e a presteza da informação. Se
solicitarmos informações sobre reajuste de tarifa, não
poderemos receber depois de três meses a planilha
desse reajuste de tarifa, porque perde o objeto. Foi o
que aconteceu recentemente. Encaminhamos, no dia
10 de junho, solicitação de informações sobre
reajuste de tarifas, e recebemos a resposta no dia 21
de setembro, dois dias antes desta audiência.

Tanto a Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, quanto a Comissão de
Desenvolvimento Urbano e Interior, por mais que
tenham poderes e contem com assessores, não
poderão fazer a análise do reajuste depois de três
meses de concretizado o fato, quando recebemos
essa planilha. Ela existia; conseqüentemente, o
reajuste foi concedido em função dela.

Não vejo, Sr. José Mário Miranda Abdo,
nenhuma justificativa para que a ANEEL não preste

essa informação com rapidez. Devemos ter relação
honesta no que diz respeito às informações. Afinal de
contas, é esse o papel do Congresso NacionaL
Estamos aqui para legislar. As medidas provisórias
estão aí todos os dias. Se não estamos aqui para
executar eficientemente o papel de fiscalização
juntamente com o Tribunal de Contas da União,
podemos lacrar as portas. O Governo Fernando
Henrique Cardoso tem-se caracterizado pelo grande
número de medidas provisórias. A base da legislação
aqui é de medidas provisórias. A capacidade do
Congresso Nacional de legislar é muito restrita. Se
não executarmos o nosso poder de fiscalização.
estaremos causando grande prejuízo ao povo
brasileiro.

Portanto, não posso interferir nas fiscalizações
se não tenho informação. Estou esperando
informações aqui há seis meses. Seria motivo para
mover processo mais duro contra a ANEEL. E ainda
não o fizemos porque buscamos entendimentos. Não
podemos ter esse nível de convivência nas
Comissões.

Recentemente, convocamos audiência pública
a ser realizada em Fortaleza. Há discussão sobre o
assunto no Congresso. A Presidência entende que
não se pode realizar audiência pública fora da Casa,
mas as Comissões de Defesa do Consumidor e da
Amazônia fazem audiências públicas em seus
estados. Não podemos engessar o Congresso,
deixá-lo lacrado em Brasília. Temos de ir aos estados
discutir com o povo, com as autoridades locais. Como
conseguimos trazer o Promotor Manuel Pinheiro?
Numa audiência pública em Fortaleza, trouxemos
para a Mesa o Presidente da Coelce, chileno
naturalizado brasileiro, a Direção da empresa, o
Ministério Público, diversas autoridades,
representantes de sindicatos, de comunidades. A
ANEEL simplesmente disse: "não vou", e mandou um
representante. Se o diretor-geral não pode, quantos
assessores a ANEEL tem para mandar? Precisamos
ter relação efetiva principalmente nos estados.

Portanto, Sr. DiretorAbdo, precisamos trabalhar
essa qualidade de informações, sob pena de
mantermos relação tensa, sempre de crítica. Não
queremos fazer isso. Queremos aprimorar o setor.
Estamos muito preocupados com o processo de
privatização. Apesar dos dados apresentados por V.
Sa., precisamos de detalhes sobre essa questão. A
relação com a ANEEL é fundamental para essas duas
Comissões, principalmente a Comissão de Defesa do
Consumidor, da qual também faço parte. Como disse,
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esperamos há seis meses resposta ao requerimento
de informações.

Por último, sabe-se que não temos autoridade,
de acordo com a Constituição e o Regimento - e é
uma falha -, de convocar o diretor da ANEEL. Foi
preciso convocar o Ministro de Estado de Minas e
Energia, para que abríssemos negociação com o
Executivo e trouxéssemos o diretor da ANEEL.

Então, não podemos continuar convivendo
dessa forma. Se a ANEEL não tem capacidade de
investigar - e isso é notório -, a Câmara dos
Deputados tem de crescer imediatamente no
processo de fiscalização, sob pena de virar um caos.
Quem conhece a i.istória de setor elétrico sabe que já
tivemos privatizações no Brasil, quando a hegemonia
do mundo era inglesa. No Ceará, conta-se história
muito bonita, da chamada Ceará LigRt Company.
Houve uma festa histórica na Praça do Ferreira, a
praça mais popular e democrática de Fortaleza, para
enxotar os ingleses na década de 40. Esse filme já o
conhecemos. Como eles nos tratam, como era a
qualidade dos serviços quando os ingleses os
controlavam e o que eles vieram fazer no Brasil. Se
não acelerarmos o processo, vamos ver um filme
requentado, o filme das privatizações no Brasil.

Eu abordo preliminarmente essa questão
porque é grave. Vou-me ater à ANEEL, mas outros
problemas existem no campo da Anatel, da ANP e da
ANA. O Deputado Walter Pinheiro chama de Anágua.

Quanto às questões locais da Coelce, à
qualidade do serviço prestado, não vou me ater às
denúncias. feitas pelo Promotor, mas algumas
questões precisam ser analisadas. Temos aqui a
relação de nove funcionários mortos em dezoito
meses de privatização, quatro deles eram
funcionários da CoeIce e, cinco, de empresas
terceirizadas. A última morte ocorreu na sexta-feira
passada. por que morrem trabalhadores

• eletricitários? Um deles se suicidou. Deixou uma car
ta e culpou o nível de pressão da empresa, o clima de
terror imposto por chilenos e espanhóis que
controlam á Coelce hoje, já conhecidos no Brasil
inteiro, porque vieram da CERJ, e no mundo inteiro.
Quem conhece o setor elétrico, conhece muito bem o
DISTLUZ(?) e o Chilectra e sabe qual é a perfor
mance deles no mundo inteiro, principalmente na
América do Sul.

Já existe inquérito no Ministério Público Federal
do Trabalho. Isso precisa ser investigado com muita
profundidade. O que acontece? A CoeIce tem um re
gime interessante de contrato com as prestadoras de

serviço. Ela tem uma fatúra rígida, definida. Por
exemplo, no dia 20 de cada'mês acaba a contratação
daquele serviço. A prestadora de serviço sai de cena
até começar o mês seguinte.' Quem fica? Um número
reduzidíssimo de trabalhadores da própria Coelce,
para fazer a cobertura da cidade. E vão se
avolúmando cada vez mais os trabalhos. A tensão.
aumenta e acontecem as mortes. Além das mortes
por desqualificação completa, joga numa empreiteira
chilena. Mão-de-obra é outro assunto do qual vamos
tratar; fala-se tanto em d~semprego neste País e
estão aí todos os postos de trabalho sendo ocupados.

São nove mortes, não é uma nem são duas. E
precisam ser investigadas. E mais: os trabalhadores
que não morrem não recebem salários, porque as
prestadoras de serviço não cumprem a legislação
trabalhista. Tivemos de ,fazer audiência pública no
Ceará, da qual a ANEEL não participou, e
conseguimos, com a pressão de dois Deputados do
Ceará, 220 mil reais de ressarcimento para aqueles
trabalhadores que não receberam a rescisão
contratual. A determinação da CoeIce foi a seguinte:
manda para a Justiça, onde os processos ficarão
cinco anos, e os trabalhadores vão morrer de fome.
Tem de pagar agora. Não tem dinheiro para pagar?
Vamos fazer um acordo com o Ministério Público. É
isso que uma empresa decente faria. E fez, na marra.

Senhor Presidente, do ponto de vista do DEC e
do FEC, nos quais o Presidente Abdo diz haver
sensível melhora no Brasil inteiro, o que está
acontecendo concretamente? Conheço a realidade

. porque fui Vereador em Fortaleza, participei de CPI
sobre a taxa de iluminação pública e me aprofundei
sobre o assunto. Era engenheiro no passado. Na
CoeIce pública, o DEC e o FEC tinham a fé pública a
que o nosso Promotor se referiu. Na Coelce
privatizada, não existe fé pública, como não existe em
nenhuma empresa privatizada. Existe, sim, o lucro
como meta, objetivo. O lucro se sobrepõe a qualquer
valor na lógica deles. Não discutamos isso, porque é
concreto. Então, acontece a manipulação de dados. E
a ANEEL, até hoje, nos 5.500 municípios brasileiros,
não possui nenhum posto de monitoramento para
dizer qual o FEC e o DEC daquele município, daquele
bairro. Todos os dados são coletados pela Coelce,
sem a devida averiguação. Espero até que essa
ARCE, Agência Reguladora do Ceará, consiga fazer
isso, porque depois de um ano de funcionamento não
fez absolutamente nada, apesar de pagar salários
altíssimos a um grupo de assessoria.

Portanto, Senhor Presidente, essa situação do
DEC e FEC é falha, porque não tem fé pública. Todos
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os dados são das próprias concessionárias. Vou citar.
um exemplo da -que--a.contecetl no Ceará: três
municípios estão sem poder ligar uma bomba de
água. Há seis dias falta água num município
chamado Antonina do N9rte. .

O SR. PRESIDENTE (Deputado Inácio Arruda)
- Comunico a V..Exa. que este já é o tempo da
tréplica.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Os
motores que puxam água da barragem para a cidade
há uma semana estão sem funcionar, o que vem
causando transtornos à população. A cidade está
com dificuldades no abastecimento, e as pessoas
estão arriscando a própria vida ao tentarem retirar o
líquido da caixa d'água da Cagece, a companhia de
água e esgoto do Ceará, .e usam escada para ter
acesso. Em três cidades não se pode ligar um
ventilador. Estão ligando a rede pública de iluminação
às 16h, porque se ela entra no horário de pico, cai
toda a carga. É brincadeira. Porque Antonina do Norte
não é Brasília, não é Fortaleza, não é São Paulo? Em
três cidades esta situação está ocorrendo. A região
oeste de Fortaleza também está numa situação
dramática, com voltagem abaixo de 200 volts. Em
Antonina do Norte, Assaré e Saboeiro estão com 160
volts; está queimando tudo.

Para concluir, falarei sobre a CHESF, que está
construindo uma linha em Fortaleza. Recentemente,
a Portaria nQ 466, da ANEEL, considerou uma rede no
sistema básico do Brasil que não está concluída. A
referida Resolução diz que até 31 de dezembro de
1999, o que for concluído pertencerá à rede básica. O
que não for concluído, terá de ser feito pelas
operadoras, pelas concessionárias. Consta da
Resolução obra que não está concluída, por sinal

. extremamente polêmica, porque se trata de uma rede
de 230 mil volts no meio urbano, numa área de bairros
populosos. A CHESF nunca tinha construído rede de
230 mil volts em área urbana. E essa polêmica está
sendo investigada pelo Tribunal de Contas da União,.
devido à representação que encaminhamos. E
importante que a ANEEL se posicione porque é
doação de dinheiro público para a concessionária
encarregada de fazer a obra. O Poder Público Federal
está arcando com esse investimento, embora a
obrigação seja da concessionária.

Sr. Presidente, ainda tenho outras questões
importantes a abordar, mas devido ao tempo não as
apresentarei agora. Agradeço a V. Exa. a tolerância.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Inácio Arruda)
- Com a palavra o Dr. José Mário Miranda Abdo, para

responder às perguntas. O tempo será limitado a
cinco minutos para os questionamentos dos
deputados inscritos. •

(Apartes paralelos.lninteligíveis.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Inácio Arruda)
- ,Para cada parlamentar, cinco minutos. Vamos
imediatamente às perguntas do Deputado Sérgio
Novais, pois se trata de grande número. Do contrário,
fica difícil voltar e corremos o risco de deixar uma
pergunta-chave sem resposta.

Vou passar a palavra ao Dr. Mário e em seguida
seguirei a lista dos inscritos. Srs. Deputados,
senhores convidados, temos a possibilidade da
réplica e da tréplica, regimentais, mas peço a todos
que poupem esse tempo de réplica, pois do contrário
não conseguiremos concluir a lista de oradores. Sei
que todos querem argüir. Se alguma questão grave
ficar sem resposta, anotem porque ao final da rodada
voltaremos para uma possível réplica.

Com a palavra o Dr. José Mário Miranda Abdo.

O SR. JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO 
Deputado Sérgio Novais, sobre a sua primeira
abordagem, quanto às informações prestadas pela
Agência, quero dizer, como demonstrei em diversas
audiências públicas - já fomos à Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias mais de
uma vez e temos aqui voltado com total satisfação 
que cumprimos a nossa missão. O nosso papel é
prestar esses esclarecimentos.

V. Exa. mencionou duas, mas recebeu diversas
outras informações e, neste caso particular da
audiência ocorrida em Fortaleza, a despeito de uma
delas ter aquela questão regimental a ser definida,
houve uma outra no mês de junho de 1999, também
solicitada por V. Exa., na Assembléia Legislativa do
Ceará, a respeito dos eletricistas, à qual a ANEEL
compareceu.

Teremos oportunidades. Olhando para a frente,
Deputado Sérgio Novais, a disposição de cumprir 0\

dever é clara. Temos consciência da missão do bom
atendimento à sociedade, em especial os nossos
representántes no Congresso Nacional. É
indiscutível. E em relação ao ponto que não estiver
adequado haverá todo o empenho para que seja
colocado no devido lugar. Especificamente, a
descentralização contribui: para esse ponto, na
medida em que tem()s' "a' constituição da ARCE,
conveniada com a ANEEL Teremos a oportunidade
de estar mais assiduamente presentes; são
demandas diversas e a ANEEL tem de corresponder.
É necessário estar presente, direta ou indiretamertte,
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pela agência estadual devidamente convéniaaa.
Desse modo, já tivemos oportunidade de sermos lá
representados pela ARCE, devidamente sintonizada,
representante legal, constituída conforme dispositivo
legal que permite à ANEEL delegar essa
competência. ,

V. Exa. frisou bema disposição para 6 ajuste na
atuação, sem críticas, confrontos. Não 'há a menor
dúvida sobre a convergência de interesses, sobre a
consciência do nosso papel na defesa do interesse
público, a que V. Exa. também se alinha. Ne~se

sentido, é indiscutível ajustar o procedimento onde for
necessário. Estamos abertos e contribuindo para
tanto, prestando informações e se desdobrando para
o diálogo, onde for requerido. E, assim, devemos
intensificar cada uma das descentralizàções da
ANEEL, para, diretamente, quando requeridà, ou
através da agência descentralizada, cumprir esse
papel.

Outro ponto realmente importante abordado por
V. Exa. diz respeito à segurança no trabalho.
Preocupa-nos e faz parte dos processos de
aperfeiçoamento. A ANEEL incorpora no seu trabalho
de fiscalização essa dimensão. É um alerta, é uma
preocupação muito presente no Ceará,
particularmente destacaçio por V. Exa. Em 1999, a
Coelce apresentoú seis casos de acidente de
trabalho com choques elétricos, causando a morte de
profissionais tanto próprios quanto de terceiros.

A Assembléia Legislativa do Ceará convocou
em junho audiência pública da qual participaram a
ANEEL, a CoeIce, a ABNT e deputados estaduais. O
relatório da fiscalização realizada em junho de 1999
pela ANEEL prevê recomendação referente a esse
item, baseado na Lei nº 6.514, de 1977, que altera o
Título 11 da CLT, relativo à segurança e à medicina do
trabalho. De acordo com essa legislação, a
fiscalização da segurança de trabalho é competência
do Ministério dq ... Trabãlho e estão previstas
penalidades por negligência. No entanto, a ANEEL
tem atuado, não tem aberto mão dessa questão, não
transfere essa responsabilidade e nossa fiscalização
incorpora esse item como condição a ser examinada,
contribuindo, é lógico, em parceria com o Ministério
do Trabalho. Nesse sentido, orientar e determinar
posicionamentos em relação à atuação da CoeIce.

No que diz respeito ao DEC e ao FEC, não
houve melhoria no Brasil inteiro. O que a ANEEL
informou foi que, em média, há melhoria no Brasil. Há
pontos em que houve melhorias sensíveis; em outros,
houve prejuízo, o movimento não foi de melhoria, mas
de piora. Estamos atuando nesses pontos. Em média,

.' em relação ao Brasil, o sinal é de melhora. O DEC e o
FEC assim informam.

V. Exa. questionà' outro ponto procedente:
depende exclusivamente de informações das
concessionárias. A AN~EL não ficou de braços
cruzados em relaçãç)' a essa questão. Temos
providências importántes;'A ANEEL promoveu com
recursos próprios o dé~envolvimento - um trabalho
da ordem de 700 mil reais, embora seja entidade sem
fins lucrativos - de um sistema de monitoramento
automático da qualidade de serviços.

Então, o monitoramento automático é algo
inédito, não existe em outros países esse modelo de
sistema desenvolvido aqui no Brasil. Estão sendo
implantadas duzentas unidades; algumas já foram
implantadas em quatro estados do Brasil, para que
possamos ter esse monitoramento, independentemente
das concessionárias. São oitocentas unidades,
portanto, já instaladas, e a meta é chegar a mil
unidades ainda este ano, desta unidade do Argos.

Além disso, no que diz respeito à qualidade de
serviço - para sairmos um pouco dessa dicotomia de
informação da concessionária e do monitoramento,
não só futuro, mas presente, que a ANEEL recebe
automaticamente aqui em Brasília; desses oitocentos
pontos já instalados, um dos quais tivemos a
oportunidade de mencionar para o Deputado Celso
Russomanno, esse avanço também está
acontecendo em São Paulo - há outra dimensão: a
opinião pública. É um item importante. E a ANEEL
promoveu uma pesquisa. É verdade, Deputado, V. Exa.
tem dados referentes ao Ceará. Temos dirigido o foco
para onde não há melhoria, para onde se foge dessa
tendência. E não descansaremos se isso não virar
uma realidade. Tem de haver melhoria na qualidade
de serviço, por força de fiscalização da ANEEL, de
regulamentação e empenho dos concessionários.
Esse movimento é uma tendência nacional. Se
poucos estão fora da curva, atuaremos por isso.

Numa pesquisa de opinião pública, realizada
pela FIPE para a ANEEL, há constatação importante.
Sou enfático em dizer que o serviço de energia
elétrica no Brasil está longe de ser um caos; não foi
nem é e nunca será um caos. Ao contrário, há um
grau de satisfação muito grande por parte dos
consumidores. Eu não falo em DEC, em FEC, em
indicadores de concessionárias ou monitoramento do
Argos, mas na pesquisa segundo a qual cerca de dois
terços da população entendem como satisfatória, boa
ou muito boa a prestação do serviço de energia
elétrica no Brasil. Outras pesquisas de opinião pública
revelam o mesmo. Uma delas, da própria Associação
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dos Distribuidores de Energia, contratada por
terceiros, revela que áproximadamente 70%
consideram bom, muito bom ou satisfatório o serviço.
Então, longe de ser um caos, é um serviço que
atende à nossa população e proporciona condições
adequadas para o desenvolvimento do Brasil.

Passando para outro item: os municípios.do
interior do Estado, por exemplo, Antonina do Norte,
são importantes para a ANEEL. Tudo conta, desde a
pequena central hidroelétrica, desde o mais modesto
consumidor do mais modesto município deste País,
cidadão que merece igualdireito. Não fosse assim, li
ANEEL l'1ão teria incluído 193 municípios no
programa de energia elétrica 24 horas por dia; 270 mil
habitantes foram beneficiados. '

No mesmo sentidQ, a ANI;El..se i1udirá~e olhar
cad,a um desses pequenos eirnportantes,rriui11éfpi~,
deste Pafscort1 o mesmo grau, dj3 valQcidl;idé'e'.'dé.:,
seriedade que requer aquestãOdQ-$'eÍ'viçO'pqbliôo
essencial. Precisamos da agência descentralizada.,O
nosso convênio com a ARCE, realizado há cerca de
um mês, será instrumento essencial para que
tenhamos eficácia, sensibilidade e velocidade na
defesa desse interesse público. Importa, sim, e muito
- e eu concordo com V. Exa.-, que esse Município, a
exemplo de qualquer outro, tenha a mesma dignidade
na qualidade do serviço. Portanto, com a ARC~, a
agência descentralizada da ANEEL, teremos muito'
mais agilidade, velocidade e, respeito aos
consumidores. '

Embora me tenha sido concedido o tempo para '
responder ao Deputado, eu aproveitaria,' Sr.'
Presidente, para dizer o seguinte: o depoimento do

,Promotor Manuel Pinheiro Freitas é relevante. A
ANEEL não sabe de tudo, mas não ignora nada. Tudo
que foi discutido aqui nós resolveremos. Não viemos
aqui para brincar, para fazer de conta; nem aqui, nem
lá na nossa casa, nem qualquer lugar deste País.
Então, os depoimentos são relevantes. O Sr.
Promotor teve a dignidade de registrar que alguns
pontos já levantados por V. Exa. foram incorporados a
essa proposta de resolução da ANEEL, que
queremos inaugurar no dia de hoje. Nós estamos
lançando, em audiência pública, no dia de hoje, para
vigorar até o dia 05 de novembro, aqueles
aperfeiçoamentos da nova regulamentação. É lima
homenagem, ato simbólico, em reconhecimento ,a
esta Casa. E já foram incorporados aperfeiçoamentos
importantes, como bem disse V. Exa. Há outros; a
vida é dinâmica, a margem de melhoria é indiscutível.
O Sr. Promotor e o Deputado Sérgio Novais
abordaram mais alguns pontos que merecem

reflexão e análise. Por exemplo, o domicílio rural, o
domicílio residencial e o enquadramento do IBGE. É
uma questão relevante. Tenham certeza de que
serão considerados pela ANEEL.

E para o atendimento de pontos dessa natureza
eu já assumo um compromisso. Essas questões do
Ceará têm tal magnitude, incomodam tanto a ANEEL
quanto o cidadão, que terá o seguinte tratamento:
vamos constituir um grupo de trabalho específico
para dar atenção especial, motivo de diálogo
envolvendo a ARCE, obviamente, e segmentos do '
Estado, a fim de buscarmos apuração adequada e,
em tempo hábil, a solução, via fiscalização e
regulamentação. Se, me permite, Sr. Promotor, o
julgamento também, não pode ser da ANEEL,
I()cali~adQ numa 'visão infra-estadual. É importante
sâb~rq,ue,háp1'obtemano seu Estado, mas naquelas
,quatrQ:competéncis,ada,AN,EEL,entre elas regular e
'''fi$Cali~at; '~'precisó ~Yanço.:E há extraordinários
,avilOço~. A opiniâopúblidaélestemunha. E não quero
que seja diferente no Ceará. Vamos atacar de frente o
problema. Continuaremos nesta Comissão para dar
atenção especial, porque não estamos aqui para
empurrar para a frente, mas para solucionar. Esse
compromisso é inarredável para o interesse público.

No que diz respeito àquela linha de 230
quilowatts no meio urbano de Fortaleza, é esse o
procedimento~ É uma linha enquadrada na rede base,

,que precisa de 230quilowatts, que tem compromisso
de ficar pronta até determinada data. Se assim não I

foi, sempre serão apiJrytdas as responsabilidades. É
isso,' mudou' o tempo. Quem descumprir unia
determinação, seja estatal, seja privado, tem um
procesSo de aplicação, tem o íntegro direito de
defesa, o devido processo legal. A Resolução nº 308,
da ANEEL, fixa os procedimentos de aplicação de
penalidades, e como têm sido seguidos com firmeza
e determinação.

Não se faz aquela transferência, Sr. Deputado.
Se a CHESF não cumpriu, não deixa de ser, rede
I:lásica, será feita por um terceiro. Na realidade, ela
tem de responder por esse cumprimento. E não é
recurso público em benefício do terceiro, porque toda
redá básica é remunerada para tanto. Então, esse
ativo da rede. básica, realizado por qualquer
concessionária do País, terá sua remuneração, como
teraaCHESF,',neste caso, assim que concluir esse
compromisso;.': .
, :0SR. PflE.SIDENTE (Deputado InáCio Arruda)
..,. Vamos passar de imediato a palavra ao Deputado
Paulo Baltazar. Em seguida, aos Deputados
Professor Luizinho e Dino Fernandes.
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o SR. DEPUTADO PAULO BALTAZAR 
Quero cumprimentar o nobre Presidente, Deputado
Inácio Arruda, o Deputados Luciano Pizzatto, meu
colega Deputado Sérgio Novais, o Sr. José Mário
Miranda Abdo, Diretor-Presidente da Agência
Nacional de Energia Elétrica e o Sr. Manuel Pinheiro
de Freitas.

A questão é muito vasta e muito importante,
mas eu quero me ater à Portaria 466/97 e começar
fazendo uma pergunta ao Dr~José Mário Miranda a
fim de que saiamos daqui com uma reflexão sobre a
necessidade de uma mudança na Portaria 466/97,
principalmente nos seus arts. 76 e 77, que ferem
frontalmente a lei. Por ser uma portaria, não poderia
estar contra o Código de defesa do Consumidor, que
no seu art. 22 diz:

Os órgãos públicos, por si ou suas
empresas, concessionárias, permissionárias
ou sob qualquer outra forma de
empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e,
quanto aos essenciais, contínuos.

O art. 76 da Portaria 466/97 diz o seguinte: .

O concessionário, mediante prévia
comunicação ao consumidor, poderá
suspender o fornecimento.

Isso não é possível.
No seu art. 77, que mais uma vez agride o

Código, diz o seguinte:
Não se caracteriza como descontinuidade do

serviço a suspensão do fornecimento efetuado nos
termos dos arts. 75 e 76.

É'um absurdo, uma falta de respeito à legislação
uma portaria dizer o que é contínuo e o que não é
contínuo.

Só para corroborar, a decisão do Superior
Tribunal de Justiça de 98 e 99, do Ministro José
Delgado, diz o seguinte:

Mandado de segurança, energia'
elétrica, ausência de pagamento de tarifa,
impossibilidade.

1) É condenável o ato praticado pelo
usuário que desvia energia elétrica,
sujeitando-se até a responder penal~te.

Todos nós concordamos.

2) Essa violação, contudo, não resulta
reconhecer como legítimo ato administrativo
praticado pela empresa concessionária

fornecedora de energia consistente na
interrupção do fornecimento da mesma.

3) A energia é, na atualidade, um bem
essencial à população, constituindo-se
serviço público indispensável, subordinado
ao princípio da continuidade de sl,la
prestação, pelo que se torna impossível a
sua interrupção.

4) Os arts. 22 e 42 do Código de
Defesa do Consumidor aplicam-se às
empresas concessionárias de serviço
público.

5) O corte de energia como forma de
compelir o usuário ao pagamento de tarifa
ou multa extrapola os limites da legalidade.
Não há de se prestigiar a atuação da Justiça
privada no Brasil, especialmente quando
exercida por credor econômico e
financeiramente mais forte em largas
proporções do que o devedor. Afronta, se
assim fosse admitido, aos princípios
constitucionais da inocência presumida e de
ampla defesa. O Direito do cidadão de se
utilizar dos serviços públicos essenciais para a
sua vida em sociedade deve ser interpretado
com vistas a beneficiar a quem dele se
utiliza.

Esse recurso chegou ao Superior Tribunal de
Justiça e não recebeu provimento porque a empresa
desejava fazer o corte.

Uma das preocupações da Comissão de Defesa
do Consumidor, capitaneada pelo Deputado Celso
Russomanno, é justamente com a defesa do
consumidor.

Admitir o corte do fornecimento de energia,
como pretendido pela empresa fornecedora, seria o
mesmo, por exemplo, que permitir ao locador
expulsar à força, do seu imóvel, o inquilino que, por
qualquer motivo, deixasse de pagar o aluguel. Existe
o Estado de direito e o devido processo legal. Não sei
se por influência dessa onda de privatizações que
ocorreu no nosso País, mas já desejaram privatizar a
própria Justiça.

Portanto, trata-se de uma portaria que contraria
frontalmente a lei. Gostaria que nesta audiência
pública fosse assumido o compromisso de se fazer
uma revisão nessa portaria para que se possa
adequar ao Código de Defesa do Consumidor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Inácio Arruda)
- Concedo a palavra ao Deputado Professor Luizinho
pelo tempo de três minutos.
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o SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem, só para
complementar a intervenção do Deputado Paulo
Baltazar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Inácio Arruda)
- V. Exa. quer se inscrever?

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO 
Não, eu estou inscrito para falar mais à frente. A
questão aqui é que o Deputado Paulo Baltazar,
inclusive, fez uma citação à minha pessoa, para o
bem, evidentemente, e eu só queria fazer uma
complementação ao que ele falou.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
Deputado Celso Russomanno, como V. Exa. disse
que está inscrito para falar, sugiro que use a palavra
obedecendo a ordem de inscrição, porque teremos
sessão do Congresso e não haverá tempo para todos
os inscritos se pronunciarem.

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO 
Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Inácio Arruda)
- Vamos seguir a lista. Com a palavra o Deputado
Professor Luizinho e, em seguida, o Deputado Dino
Fernandes.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO :....
Eu queria, primeiramente, dizer ao nobre
companheiro Sérgio Novais, que espero que o Ceará
possa ter o mesmo encaminhamento da audiência
cuja realização se deu por requerimento de minha
autoria, coordenada pelo Presidente Inácio Arruda,
para tratar da nossa relação com a ELETROPAULO
Metropolitana. Já sugeri ao nobre Deputado Inácio
Arruda que transmitisse o convite a toda a Comissão.
Será assinado entre todos os municípios um acordo...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Inácio Arruda)
- Fica imediatamente transmitido o convite, já feito
porV. Exa.

O SÁ. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
E a Sra. Prefeita pede também para convidar a
ANEEL, pois foi importante aquela audiência aqui.

Acho esta audiência fundamental, como a outra,
para encontrarmos soluções para problemas
nacionais, mas alc...•. ançando qU:f.tões pontuais, locais.
Acho que aquele exemplo que ivemos aqui ajudou e
eu acho que pode'ajudar nova I ente. Por exemplo, eu
estou refletindo qu~ tínhamÇls um processo de
organização, de critériqs de qaixa renda, antes do
sistema privatizado, de forma nacional, por institutos
gerais. Hoje estou sendo informado - e é como eu
estou vendo - que o critério passa a ser exercido pela

concessionária. É ela quem acaba executando e
exercendo a ação de definição de baixa renda. Não
podemos permitir isso porque a ela é dado buscar a
potencialização de menor custo e maior lucro,
portanto, com a pretensão de melhor forma de"apurar
o seu capital e a ampliação do seu lucro.
. Eu acho que temos de examinar de forma clara

como a ANEEL está tratando esse assunto, se existe
a intenção de utilização de critérios universais,
porque não há outro meio. Não há como as
concessionárias, de forma localizada, regionalmente,
construírem critérios. Temos que possuir critérios
gerais, nos quais trabalhamos as questões
político-sociais e não só técnicos, definidos pelas
empresas. Isso torna-se o primeiro âmbito na questão
da baixa renda.

Por outro lado, nessa questão de DEC e FEC,
da apuração, a nossa Assessoria estava nos
informando que aqui no Distrito Federal, por exemplo,
Samambaia - estão todos contidos aqui - há dez
anos sofre porque o investimento não propicia a
relação lá. Mas como é que nós estaríamos fazendo
para ampliar e alterar uma forma de explicitar as
distinções de regiões, de cidades e estados nessa
apuração de avaliação de desempenho?

Vou citar, como exemplo, a minha cidade. Moro
no centro da cidade. De repente cai o sistema, e tem
demorado mais para se reimplantar. No bairro em que
eu morava inicialmente caía. No centro se resolve o
problema mais rapidamente, ao contrário do que
ocorre nos bairros, quando há quebra do sistema.

Portanto, essa forma de diversificar e de ampliar'
a apuração do sistema pode possibilitar um melhor
controle e garantir a qualidade. Porque, como
estávamos até brincando aqui, a média é muito
dolorosa, é muito violenta. A média é "um problema,
porque aqui se trata de uma questão essencial, de
vida. Se na média tivesse havido um crescimento,
tudo bem. Mas nós não apuramos isso. O decréscimo
em algumas regiões ou a desorganização na
regulamentação do sistema e na sua manutenção,
em alguns momentos traz danos e eu acho que a
ANEEL precisa estar ciente disso.

Outro problema que de uma forma geral nos
preocupa aqui é o projeto da ANA (Agência Nacional
de Águas). Só que temos aqui também um projeto de
lei que trata do gerenciamento do sistema de
recursos hídricos, que não está aprovado. Nós não
temos ainda gerenciamento de recursos hídricos. Só
que o projeto da ANA, no art.22, isenta as
hidrelétricas do pagamento da outorga de uso das
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águas. Então, vejam como é que está: Não está Urbano e Interior e de Defesa do Consumidor, Meio
_sequer regulamentado-O.gerenciamento- dos recursos Ambiente e MinoriaS\ quero-, em primeiro lugar,

hídricos e já se propõe uma isenção. Qual é a posição cumprimentar a Comissão de Desenvolvimento
da ANEEL a respeito do uso múltiplo das águas? Urbano e Interior, na pessoa do brilhante Presidente
Esse é um outro ponto qlle acho importante para nós. Deputado Inácio Arruda, que vem dando um

Há ainda outro ponto de preocupação geral, dinamismo muito grande à Comissão, abordando
nacional e internacional, que é o tal do bug do temas fundamentais; cumprimentar - e aí também
milênio. A equipe da ANEEL, ao que tudo indica, cumprimento a Comissão que tenho a
ainda não completou o seu quadro de pessoal. Como responsabilidade e a honra de presidir - o Deputado
é que a ANNEL está fazendo para se adequar, como Sérgio Novais, autor deste requerimento, atuante
tem sido os planos de contingência das empresas, membro da Comissão de Desenvolvimento Urbano e
como está sendo o processo de discussão para Interior e também um atuante membro da nossa
enfrentarmos a questão do bug? Preocupa-me esta Comissão, que vem, desde o início dos trabalhos, se
situação porque pode haver graves danos para o dedicando muito à defesa do consumidor,
País. extremamente preocupado com o processo

Levantou-se numa audiência, que tivemos aqui pós-privatização no sentido de que sejam
com os prefeitos, um problema que realmente existe. salvaguardadas as normas de editais e as cláusulas
O Procurador apresentou corretamente a crise que de contratos e, o que é mais importante, dando sua
há entre os usuários e os municípios com relação à contribuição para que as respectivas agências
questão da taxa de iluminação pública. Mas nós contribuam e desempenhem suas responsabilidades
tínhamos a informação, depois do _movimento dos - e suas funções de forma pontual.
prefeitos, de que haveria uma solução nacional rápida Então, acho a discussão da Portaria n2 466
_em relação a ela. Os recursos no Supremo têm extremamente importante, principalmente quanto à
deixado alguns municípios... Há uma crise. O direito relação da ANEEL com as Comissões Permanentes.
do consumidor tem de ser respeitado e ao mesmo E aí, Sr. Presidente, gostaria de dizer que entendo ser
tempo há problemas nas condições de manutenção e fundamental- e ofaço como Presidente da Comissão
desenvolvimento do sistema pelos municípios. Havia - elogiar o trabalho da ANEEL na figura e na pessoa
uma solução _ nós não concordamos _, tem-se de seu Presidente, Dr. José Mário Miranda Abdo.
usado tanto as medidas provisórias para resolver as Tenho dito em entrevistas e em declarações
coisas que me parece que até havia sido editada públicas que a atuação das agências é a formação de
medida provisória para resolver o problema. Depois uma nova cultura, de um novo modelo na
morreu o assunto. Não mais se caminhou, quer dizer, administração pública do 'País, com todas as
estamos achando que o assunto morreu para nós dificuldades que são naturais. A ANEEL é o exemplo
aqui. Em que pé está esse assunto? Como está essa que tenho dado de como deve atuar uma agência no
questão da taxa de iluminação pública? País. Ela tem procurado, dentro das dificuldades -

Eu queria, o que eu não fiz de início, agradecera volto a afirmar -, ter uma atuação pontual, constante,
presença do nosso Promotor Manuel Pinheiro Freitas, fazendo-se presente e tomando posições firmes na
como também do Diretor-Presidente José Mário defesa do consumidor, fiscalizando, normatizando e
Miranda Abdo. regulando o sistema.

Obrigado. Portanto, Dr. José Mário, parabenizo-o e a toda
sua equipe pela atuação da ~NEEL, que hoje é um

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano exemplo. Não preciso dizer quais são os péssimos
Pizzatto) - Em deferência especial concederemos exemplos que estão aí, que são as outras agências.
agora a palavra ao nosso Presidente Flávio Derzi, Quero, princip~lméÍÍte, ressaltar a forma democrática
com a anuência do Deputado Adolfo Marinho, e o respeitoéom que V. Sa. tem tratado o Congresso
próximo inscrito. Ouviremos ainda neste bloco o Nacionaí, a Câmara dos Deputados, por meio do
Deputado Adolfo Marinho para então ouvirmos as relacionamento que tem procurado manter com a
respostas dos depoentes. Comissão que tenho a responsabilidade e a honra de

Com a palavra o Presidente Flávio Derzi. presidir.
O SR. DEPUTADO FLÁVIO DERZI - Sr. Parabenizo, igualmente, nosso companheiro

Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, Deputados Deputado Sérgio Novais e nosso Presidente,
membros das Comissões de Desenvolvimento Deputado Inácio Arruda, pela iniciativa. .
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É fundamental prosseguir nessa atuação,
porque tanto a Comissão de Desenvolvimento
Urbano e Interior quanto a de Defesa do Consumidor
têm condições de dar muitas contribuições para que a
ANEEL tenha condições de desempenhar suas
funções a contento.

Era o que tinha a dizer.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Inácio Arruda)

- Agradeço a V. Exa. as palavras generosas destinadas
aos membros desta Comissão.

Por quatro anos fui membro da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
uma das mais importantes Comissões da Casa. O
Deputado Celso Russomanno dirigiu a Comissão, fez
parte da Mesa e atuou em plenário, assim como o
Deputado Luciano Pizzatto. Todos nós reconhecemos
a importância estratégica da Comissão de Defesa do
Consumidor desta Casa, agora tão bem dirigida por
V. Exa., cuja atuação destaco.

Com a palavra o Deputado Adolfo Marinho. S.
Exa. dispõe de três minutos.

O SR. DEPUTADO ADOLFO MARINHO 
Cumprimento o Sr. Presidente, Deputado Inácio
Arruda e todos os demais Presidentes e
vice-Presidentes. Cumprimento igualmente os senhores
convidados e os companheiros Parlamentares.

Esta audiência pública é um momento
auspicioso que mostra o papel relevante que
desempenha hoje a Câmara dos Deputados na
sociedade brasileira. Por isso, parabenizo o Deputado
Sérgio Novais, autor do requerimento que propiciou a
realização deste evento.

Quero, igualmente, saudar o Sr. José Mário
Miranda Abdo, Diretor-Presidente da ANEEL, e o Sr.
Manuel Pinheiro Freitas, Promotor de Justiça do
Estado do Ceará, que tão bem representa o
Ministério Público de seu Estado. Quero dizer que
fiquei muito bem impressionado pela maneira
consistente, firme e elegante com que fez sua
exposição. Sem dúvida, será conseqüente e benéfica.

Quero, entretanto;,ponsiderar que hoje estamos
no Brasil em uma ndva ambiência. Toda nossa
infra-estrutura foi montada durante o Governo Militar
e esse traço cultural permanece até hoje. Imagine se
poderíamos fazer audiências públicas tão detalhadas
e profundas, quando o Governo era quem trabalhava
essas questões! Concessionárias públicas
constituíam-se em poderes quase sobrenaturais. E,
nesta ambiência, tenho dois pontos a considerar.

Em primeiro lugar, estou apresentando nesta
Casa projeto de lei que diz respeito às agências
reguladoras. Em face da desconfiança que tem a
sociedade com o Poder Executivo de forma geral, as
agências reguladoras nasceram quase que entes
sobrenaturais. Elas têm autonomia administrativa e
financeira e trabalham com aquilo que há de mais
precioso no País. As agências reguladoras trabalham
com serviços cujas receitas são as maiores e são
inalcançáveis, porque foram criadas com todo esse
aparato.

A Lei de Concessões, porém, prevê a
participação efetiva dos usuários, e não há, em
nenhuma delas, um canal permanente de
participação. As coisas acontecem em audiências
públicas como esta, quando, de fato, cada agência
reguladora deveria ter um canal permanente de
participação dos usuários, sejam as de nível federal,
estadual ou municipal. É nesse sentido o projeto que
estou apresentando, pois acho isso de grande
pertinência.

Por fim, gostaria de falar de algo mais pontual. A
Portaria nº 466 revela como ainda temos coisas a
resolver. Em seu art. 2º, que fala do pedido de
fornecimento de energia, há o inciso 11 que se refere à
eventual necessidade de execução de serviços de
rede e equipamentos pelos concessionários. E, mais
ainda, seu art. 24 prevê que o concessionário terá o
prazo de trinta ou quarenta e cinco dias, e seu
parágrafo único diz: "satisfeitas pelo interessado as
condições estabelecidas". Traduzindo-se, há o
seguinte: quando se quer um serviço, procura-se um
concessionário, que cobra pelo orçamento e, depois,
para prestar o serviço, cobra também.

Antes, a sociedade aceitava isso porque a
empresa era pública. Hoje, entretanto, a sociedade
está compondo o ativo de empresas privadas. Por
que esta portaria ou algum outro documento hábil
não prevê, no caso de necessidade, que não devia?
O planejamento da energia deveria ter alguma coisa a
ver com o planejamento da cidade. A expansão, não
só de redes como de cargas, deveria ter um
planejamento, coisa que não acontece; é aleatória e,
às vezes, errática. Se assim for, precisamos criar
mecanismos de ressarcimento desse investimento.
Por exemplo, ações - por que não? - ou vendas a
termo. O que não pode é continuar, agora com a
empresa privada, a exploração da sociedade, que vai
comprar e doar ativos a essas companhias.

Eram essas as observações que eu tinha a
fazer. Mais uma vez chamo-lhes a atenção para o
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publicas estão em relação à Portaria nº 466. S. Exa. fez referência à
decisão do Superior Tribunal de Justiça, no caso
daquela fraude e da continuidade ou não do
fornecimento de energia. É uma questão realmente
relevante, consta do Código de Defesa do
Consumidor, já foi motivo de outros debates e já
tivemos a oportunidade de chegar a um entendimento
nesse sentido com o Deputado Celso Russomanno.
A ANEEL tem seguido nessa questão o disposto na
Lei de Concessões, a Lei nº 8.987. E, nesse
particular, dispõe dessa possibilidade para que não
se acumulem condições de um débito crescente.
Agora, a consideração de V. Exa. a respeito desse
acórdão do Superior Tribunal de Justiça será motivo,
com certeza, de reavaliação pela ANEEL, em tempo
hábil, com envoMmento da nossa Procuradoria-Geral
quanto à revogação e à atualização dessa portaria, cuja
audiência pública estamos realizando no dia de hoje.

Aproveito, também, para abordar a questão do
Deputado Adolfo Marinho sobre os canais de
comunicação. Temos realizado audiências públicas,
não s6 como esta, importante, que estamos tendo
nesta Comissão da Câmara; já fizemos 28 audiências
públicas neste ano e meio de existência da ANEEL,
catorze de uma natureza e catorze de outra, mas 28
audiências, ao todo, que são oportunidades de se
debater democraticamente os problemas, com
documentos que enriquecem os debates. Temos
outras formas constituídas de participação dos
usuários através da própria Ouvidoria. A ANEEL
colocou a Ouvidoria em funcionamento praticamente
simultaneamente à constituição da Agência, em
dezembro de 1997. Imediatamente após, foi
constituído o Diretor Ouvidor, aqui presente, e
tornou-se então um ca' .:il de comunicação
permanente com os usuárim.;. Está em licitação o call
center, um serviço de atendimento a usuários. E há o
Conselho de Consumidores, uma obrigação legal.
Toda concessionária distribuidora deve ter constituído
o seu Conselho de Consumidor, que carece de
aperfeiçoamento para que 'tenha cada vez mais
independência e autonomia. A ANEEL está
trabalhando nesse sentido, estimulando. Realizou o
19 Encontro Nacional dos Conselhos dos
Consumidores de Brasília, do Brasil inteiro, e tem
estimulado formal e diretamente o seu pleno
funcionamento. Além disso, temos também formas de
fiscalização que dizem respeito a duas questões
mencionadas pelo Deputado Adolfo Marinho, como
também, de certa forma, pelo Presidente da
Comissão, Deputado Inácio Arruda. A ANEEL tem
fiscalização. As agências são fiscalizadas. Prestamos

trabalho que estas audiências
prestando à sociedade brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Inácio Arruda)
- Antes de passar a palavra ao Sr. José Mário
Miranda Abdo, gostaria de agregar mais duas
questões às já feitas a S. Sa.

A primeira é em relação ao corpo técnico da
ANEEL. Quais\ as condições atuais da instituição
nesse tocante? Qual o número de fiscais e de
funcionários de que a instituição dispõe para fazer o
acompanhamento e o gerenciamento completo que
lhe cabe?

A segunda é em relação ao problema dos
convênios realizados com as agências. As agências
nos estados, salvo alguma exceção que não conheça
das onze que há atualmente, são reguladoras de
praticamente todas as concessões e tratam da
questão da telefonia, da concessão do serviço de
água, esgoto, transporte, lixo, enfim, de todos os
serviços. Então, elas têm caráter diverso, conduzindo
também esse processo juntamente com a ANEEL.
Qual é então, efetivamente, o caráter desse
convênio? Qual a responsabilidade e a atribuição das
agências reguladoras nos estados? Elas vão exercer
um papel apenas de transmitir informações e não de
agir concretamente, podendo autuar, desempenhando
uma função mais forte nesse processo fiscalizador?

Por último, uma questão que considero
relevante: existe ou não a possibilidade de algum
convênio - na mesma linha da preocupação do
Deputado Adolfo Marinho - que trate do problema do
usuário? No Rio de Janeiro, constituiu-se uma ONG
ligada ao conjunto de usuários, que faz uma espécie
de fiscalização paralela. Porém, teria por objetivo ser
um ente examinador, uma espécie de auditor-geral no
Estado do Rio de Janeiro independente. Que tipo de
convênio pode ser estabelecido entre a ANEEL e
essas organizações que poderão surgir Brasil afora e
que são instrumentos importantes da aferição dessa
qualidade que V. Sa., Sr. José Mário, levantou e,
evidentemente, foi questionada? Tanto V. Sa. quanto
todos nós temos um domicílio e sabemos das
condições do fornecimento de energia no Brasil
inteiro. Há possibilidade de a Agência conveniar-se
com essas instituições ou já existe algum tipo de
ligação com essas instituições que atuam, no caso
específico, do Rio de Janeiro?

V. Sa. tem a palavra por dez minutos.

O SR. JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO 
Inicialmente, vou me manifestar sobre o
questionamento do nobre Deputado Paulo Baltazar
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satisfação não só à opinião pública, mas prestamos
satisfação formal ao TeU. Inclusive, comprometo-me
a encaminhar, às duas Comissões que hoje realizam
esta reunião conjunta de audiência pública, um
parecer fundamental do Tribunal de Contas da União
que mencionei anteriormente analisando como foi a
ação da ANEEL no trabalho de fiscalização do
blecaute ocorrido, o problema dos "apagões" no Rio
de Janeiro no verão de 1997. Ele analisou todo o
trabalho de fiscalização e de decisão da ANEEL. E,
agora, emitiu, há cerca'de 30 dias, um parecer que foi
encaminhado para a Comissão de Minas e Energia
por conta do próprio Tribunal e o encaminharei
também a V. Exas. Esse parecer é importantíssimo,
encorajador e isento. O Tribunal fiscalizou, apurou e
chegou à conclusão de que a ANEEL agiu com
equilíbrio, com firmeza na defesa do interesse
público, inclusive aplicando uma penalidade de 2
milhões em uma e 600 mil na outra e mais uma série
de outras determinações que estão mudando a
qualidade do serviço de energia elétrica no Rio de
Janeiro. E, mais do que isso, diz o parecer,
claramente, que considerou como exemplo do novo
papel do Estado aquele ali desempenhado. Isso nos
encoraja. Existem as dificuldades, mas existem
acertos e disposição de enfrentamento e melhoria
que supera cada uma dessas questões. Nesse
sentido, também faço menção, relativamente, à
questão da Portaria n2 466, citada pelo Deputado
Adolfo Marinho, da participação dos consumidores. É
uma questão relevante. S. Exa. aborda um ponto
importante, que merece algumas considerações. A
Lei n2 9.427, a própria lei de criação da ANEEL, prevê
a possibilidade da participação do consumidor - e às
vezes ele tem um caso realmente de participação
financeira numa extensão de rede - ser revertida na
modalidade de ações. Estamos fiscalizando também
o cumprimento desse dispositivo. E a própria
participação financeira é um ambiente novo, como
aqui foi lembrado, é uma cultura nova, é um novo
tempo, há necessidade dle aperfeiçoamentos. E a.
ANEEL não tem medido esforços nesse sentido. A
própria participação finan'ceira dos consumidores,
quando e onde ela é necessária, em que proporção. A
ANEEL já contratou, está em marcha um serviço com
uma advocacia especializada e uma parte
econômico-financeira envolvida, para ver que
reflexões e aperfeiçoamentos são necessários nessa
questão da participação financeira do consumidor.

Também sinalizei com um outro
aperfeiçoamento nessa Portaria n2 466, que do dia de
hoje, em que se inaugura a audiência pública, até o

dia 5 de novembro, introduzamos uma melhoria no
que diz respeito à possibilidade para um determinado
consumidor não ficar apenas à mercê do orçamento e
da proposta de preço da própria distribuidora de
energia para fazer aquela extensão de rede. Que ele
entenda e possa realizar através de terceiros - ele
tem agora essa opção de contratar um terceiro -, se
entender ser do seu interesse e de menor custo. São
necessidades de aprimoramento. A questão é
importante, mostrei alguns sinais de avanço e outros
que estão em marcha.

Com relação ainda à argüição do nobre
Presidente, Deputado Inácio Arruda sobre o corpo
técnico da ANEEL, devo dizer que a Agência é uma
equipe concebida no decreto de sua regulamentação
com uma filosofia. É uma equipe enxuta, não seremos
mais um órgão burocrático do serviço público, longe
disso. A ANEEL não terá 3 mil pessoas. E fizemos
questão, para que não ficasse à mercê de um
dirigente em uma determinada gestão, que isto
estivesse disposto no decreto que a regulamentou. A
ANEEL terá 325 pessoas. É esse o número limite e é
isso que temos hoje.

A nossa filosofia de atuação é a de que não é de
Brasília que vamos resolver todos os problemas do
Brasil. Temos forte determinação para essa equipe
seleta de 325 pessoas e os convênios de
descentralização com as agências estaduais e a
terceirização. Para dar um exemplo, quando a ANEEL
fez 100% da fiscalização no ano de 1998 em todas as
concessionárias de serviços públicos do Brasil,
inclusive da- questão econômico-financeira e de
qualidade' de serViço, contratamos universidades no
Brasil inteiro, a Universidade do Pará, do Paraná e
assim por diante, para aquilo que elas tinham
competência e qualidade técnica do serviço prestado
reconhecida.

Na parte econômico-financeira, entendemos
que não seria caso de contratar as universidades.
Fizemos um processo público de contratação de
diversas empresas especializadas no Brasil, com
experiência nacional e internacional na questão
econômico-financeira. Mas as trouxemos para dentro
da ANEEL e fizemos um trabalho de treinamento com
essas empresas por cerca de 30 dias sobre o plano
de contas do serviço público, como nós o queríamos,
qual o nosso estilo, qual a nossa meta de fiscalização.
Aí, elas partiram para o trabalho de fiscalização,
sempre com a supervisão e controle da ANEEL.

Como próximo passo, estamos discutindo a
possibilidade de disciplinar, possivelmente por meio
de um projeto de lei, a autonomia da ANEEL na
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gestão de pessoal. O que temos é um concurso, distribuidoras, então estatais. Elas propunham e
conforme previsto na Lei nº 9.427, para o pessoal envolviam seus estados. Definir consumidor de baixa
temporário. Para o pessoal definitivo da Agência, renda,se uma casa deve ter 40 ou 50 metros
possivelmente nesse projeto de lei, também iremos quadrados, oito ou dez pontos de luz é um critério
disciplinar um concurso público. socioeconômico e político de tal sensibilidade que,

--No que diz respeito a convênios com agências necessariamente, envolveria o nível político e social
estaduais, bem lembrado pelo nobre Deputado Inácio de cada estado. A realidade do Ceará, a realidade do
Arruda, tem havido realmente a predominância e a Acre, a realidade, enfim, de Pernambuco, do Rio
opção'dos governos estaduais, por racionalização de Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, são
recursos, de constituir agências multissetoriais que realidades diferentes e seria pretensão em demasia
cuidam de água, -de energia e de outros serviços de um órgão público querer definí-lo. Então, isso
públicos. E como a ANEEL se relaciona nesse envolveu as competências estaduais da épocas, os
particular? governos estaduais e as concessionárias de energia-

Na de São Paulo, no caso, é energia e gás, mas para fazer essa distinção.
nas demais e também na de São Paulo, o convênio E o certo é que a realidade tem de ser
que fazemos é ~specífico, diz respeito à energia enfrentada. Esses foram por lá apresentados e hoje
elétrica e está atrelado, dentro do convênio, a um formalizados, por meio de portaria do antigo DNAEE.
programa de trabalho. Transferimos recursos - e Éverdade que há uma heterogeneidade muito grande
faremos a supervisão - para a realização de um nesses critérios. Mas é a evolução natural. O País
programa de trabalho ajustado na área de energia mudou, se desenvolveu, a conceituação do que é
elétrica. A agência estadual tem uma meta, que será baixa renda é uma questão muito mais complexa. E
acompanhada, controlada, supervisionada pela qual é o entendimento que a ANEEL tem sobre a
ANEEL. Ela presta, então, contas à ANEEL mediante questão? Temos claro entendimento de que tramita
esse convênio e esse programa de trabalho. no Congresso Nacional projeto de lei sobre a

No que diz respeito aos convênios com outras redefinição do que é baixa renda. E a ANEEL o que
instituições, consideramos algo possível. Mencionei faz por isso? Perfeita compreensão de que, pela
naquele outro momento outras formas de magnitude da questão, pelo envoltório
participação da sociedade. Temos a Ouvidoria, o socioeconômico e político, ela deve ser, sim, definida
Conselho de Consumidores, o TCU e, para a no Congresso Nacional e será, como tantas outras
fiscalização da ANEEL, além do TCU, também o questão que daqui emanam, rigorosamente cumprida
Congresso Nacional, que desempenha exemplarmente na ANEEL, reproduzindo efeitos então nos contratos
sua função. Estamos hoje aqui cumprindo esse papel, de concessão e na aplicação. Aqui há competência
dando satisfações, construindo aperfeiçoamentos em legal, legitimidade e representatividade para se
um papel que entendo da maior legitimidade e de total estabelecer esta definição.
compreensão e reconhecimento da ANEEL, da E a ANEEL não se omite. Certamente, seremos
grandeza e magnitude desse papel que V. Exas. detêm e, convidados pelos senhores para aqui estar prestando
tão bem e eventualmente, têm desempenhado. esclarecimentos. E, para tanto, já contratamos um

Permitira também responder ao Deputado trabalho de consultoria com a FIPE, em São Paulo,
Professor Luizinho, no que diz respeito ao critério de para subsidiar aspectos técnicos e econômicos que
baixa renda. É uma questão importante. O critério de ofereceremos a V. Exas. na definição do critério de
baixa renda -'é importante que seja dito - não foi baixa renda. Mas será com muito mais grandeza, com
definido pelas distribuidoras de hoje, pelas maior abrangência social e política definido nesta
distribuidoras, no caso, onde já houve privatização. Casa, o Congresso Nacional. E temos tido
Elas não definem e ajustam o critério. Não, o critério entendimentos com o Ministro Rodolfo Tourinho para
foi definido anteriormente. Nenhuma distribuidora de que realmente possa ser acelerada a definição desse
hoje, privatizada ou não, definiu o seu critério. O projeto de lei no Congresso Nacional.
critério foi definido anteriormente, já pelo ano de Respondendo ao r;tobre Deputado Sérgio
1996, envolvendo as antigas distribuidoras, até então Novais, no que diz respeitç)1à questão da convocação
estatais. E como é um critério socioeconômico e da ANEEL. Faço questão-'de deixar claro que aqui
político, na época o caminho que se seguiu, estamos, no dia de hoje, mediante convocação por
anteriormente à ANEEL, como foi bem lembrado pelo requerimento enviado simultaneamente ao Ministro
próprio promotor, foi a partir de uma proposição das de Minas e Energia e à ANEEL, mas não foi esse o
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fator determinante para que a ANEEL aqui estivesse.
Até porque a ANEEL não é subordinada ao Ministério
das Minas e Energia. Não há uma relação de
subordinação. Aqui, no caso, o que conta é uma
relação de respeito a ~sta Casa e a estas duas
Comissões.

Quando recebemos o requerimento para que
aqui estivéssemos, simultaneamente dirigido ao
Ministro e à ANEEL, a ANEEL de pronto se
manifestou. Estamos convictos de que cumprimos um
papel. E lhe digo e repito, nobre Deputado, que é com
alegria, com a total consciência do dever cívico e
institucional que aqui estamos nesta oportunidade. E
aqui crescemos. E toda vez que formos convocados
teremos a maior disposição de estar presente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Inácio Arruda)
- Dr. Mário, vamos fazer uma...

O SÃ. JOSE MÁRIO MIRANDA ABDO - Não
mencionei o uso das águas, que é uma questão
importante.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Inácio Arruda)
- Vamos então passar para uma outra rodada e V. Sa.
segura essas outras respostas. Cortei as águas,
tendo em vista que o Deputado Luciano Pizzatto está
com o projeto da ANA - Agência Nacional de Águas 
em mãos para relatar, que tem alguma coisa a ver
com aANEEL.

O Dr. Manuel Pinheiro deseja fazer um
comentário a respeito do conjunto de perguntas e
também de respostas do Dr. José Mário. Vamos
passar a palavra ao Dr. Manuel Pinheiro e, em
seguida, voltaremos para o nosso último bloco de
perguntas.

O SR. MANUEL PINHEIRO FREITAS": Eu tinha
algumas considerações a fazer com relação ao que
foi dito pelo Deputado Professor Luizinho, pelo
Deputado Adolfo Marinho e também pelo Dr. José
Mário.

Primeiramente, gostaria de dizer que comungo
da preocupação do Professor Luizinho em relação ao

esta~êlecimento de critérios mais se.g... u.. ros par.a.~o··
consimidor em relação à baixa renda. Não se pode
criar I um critério nacional,_~..porqtíe estaríamos
igualando r~giões-ctEfsiQí.íãis, na verdade, o Ceará não
é iguata São Paulo, o Rio Grande do Sul não é igual
ao Amazonas. A sugestão que tenho a apresentar em
relação a isso, que inclusive foi objeto de uma ação
civil pública do Ministério Público lá em São Paulo, é
que se estabeleça em cada Estado como critério
único o consumo mensal. O consumo mensal já diz
da renda do consumidor. Se você consome mais de

140 quilowatts/mês, se você consome 200, isso é
proporcional aos eletrodomésticos que você tem em
casa, à sua renda, fndiretamente. Então, é mais
seguro para o. consumidor que até tenha o

. esclarecimento de como ele consegue pagar a tarifa
subsidiada. Ele vai pensar: "Se eu consumo até 140
quilowatts no Ceará, eu tenho direito a pagar a tarifa
residencial de baixa renda." Como explicar para o
consumidor, hoje em dia, que para ser considerado
consumidor de baixa renda ele, além de consumir até
140 quilowatts/hora, tem que ter ligação monofásica,
a sua casa não pode ser destinada a lazer, não pode
ter área construída superior a quarenta metros, não
pode ter potência instalada superior a 1.SOO watts,
não pode ter mais de oito pontos de consumo, não
pode ter garagem, não pode ter instalação telefônica,
não pode ter TV a cabo ou por assinatura, não pode
ter antena parabólica e não pode ter serviço de
condomínio e elevador? É difícil explicar tudo isso ao
consumidor, até para que ele saiba se tem direito ou
não à tarifa subsidiada. Como o consumo mensal já
demonstra a renda do consumidor, seria o
estabelecimento de critérios estado por estado, ou
então concessionária por concessionária, em cada
região. No Estado do Ceará, quem consome até 140
quilowatts/hora, é de baixa renda. Então, essa
pessoa, quando recebe a conta, já sabe que a sua
tarifa está correta, porque ele consome até esse
percentual. É mais fácil educar o consumidor
esclarecendo que ele tem direito a pagar tarifa
subsidiada.

Em relação a este assunto já deixo essa
sugestão à Aneel para reformulação da portaria. E
queria deixar outras, porque queremos avançar. Já
que a Aneel avançou em relação, por exemplo, à
supressão da cobrança da taxa de reaviso de
vencimento, pode avançar um pouco mais,
consagrando esse pedido que foi feito numa ação do
Ministério Público de São Paulo, estabelecendo como
critério para a definição de consumidor de baixa
renda apenas o consumo mensal, não deixando ao
talante da concessionária estabelecer esse critério,
porque elas muitas vezes estabelecem critérios
excludentes, como ocorre no Ceará, que, além disso,
também tem outros problemas, como é o caso da
mudança de tarifa residencial para tarifa rural.

Vou deixar aqui outra sugestão. No Estado do
Ceará, temos SO% dos municípios classificados como
rurais pelo IBGE e apenas 5,02% dos consumidores
da CoeIce são classificados como rurais. Então,
temos aí uma diferença de 25%. Então, sugiro à Aneel
que insira na portaria um dispositivo limitando esse
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percentual, que não pode ser tão discrepante. Pelo que discipline isto em lei ordinária. A forma como vem
menos 80% desses domicílios que o IBGE considera sendo feito, com as concessionárias cobrando até 24
domicílios rurais, onde se desenvolve a atividade meses, retroativos, do consumidor com base em
rural com objetivo econômico, sejam considerados presunção, em critérios aos quais o consumidor não
como tal pela concessionária obrigatoriamente, que tem o mínimo acesso, considerando-se ainda que ele
ela não possa baixar disso, que ela não possa baixar não tem a menor condição de contestar o cálculo que
dos 30% para os 5%. Se ela fizer isso, o consumidor é feito pela CoeIce ou pelas outras concessionárias,
ficará na completa insegurança. deixa o consumidor completamente desamparado.

E há mais soluções que podem ser debatidas Eram estas as considerações que eu tinha a
aqui para se chegar a um resultado oportuno e fazer. Espero que estas contribuições sejam
positivo. observadas e a portaria possa ser modificada nessa

Em relação, por exemplo, às cobranças parte.
retroativas decorrentes de revisão de faturamento, no O SR. PRESIDENTE (Deputado Inácio Arruda)
meu entender, todos os artigos que prevêem essa ...:. Com a palavra o Deputado Dino Fernandes e, em
cobrança na Portaria nº 466 são flagrantemente seguida, o Deputado Celso Russomanno.
inconstitucionais, porque violam o princípio da O SR. DEPUTADO DINO FERNANDES - Sr.
legalidade, autorizam a cobrança, criam direitos e Presidente, Inácio Arruda, membros desta
obrigações para a concessionária e o fornecedor competente Comissão de Desenvolvimento Urbano e
através de portaria. Que se crie por meio de lei Interior, meu querido Deputado Sérgio Novais, autor
ordinária! do requerimento, membros da Comissão de Defesa

A sugestão que deixo aqui é que, se esta Casa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
ent~nder que cabe' essa cobrança, que esta Casa Deputados e convidados presentes, eu queria fazer
autorize essa cobrança através de uma lei, e que uma consideração referente à perícia técnica - não
essa mesma lei preconize que essa cobrança seja sei se quem abordou o assunto foi o Promotor Público
feita por via judicial. E, -na via judicial, respeitado o ou o nosso Mário Miranda.
devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa Lá no Rio de Janeiro recebi várias queixas.
e invertido o ônus da prova em favor do consumidor. Quando é detectado um crime, denominado "gato" no (,

Também acho que temos de avançar em relógio, automaticamente a empresa vai e retira o
relação às inspeções domiciliares, para preservar a relógio. Esse crime tem de ser detectado
intimidade e a vida privada do cidadão. A portaria automaticamente, pela sua data. As contas são altas
também tem de deixar bastante claro ao e no período de um, dois, três anos ela começa a
concessionário que seus funcionários não podem baixar, residindo aí o início do ato criminoso,
invadir a casa do cidadão e sair anotando os automaticamente detectado. E a pessoa que às vezes
eletrodomésticos que ele tem em casa. nem participou do ato criminoso é, de pronto,

Fico feliz em saber que já houve ou vai haver penalizada com a interrupção do fornecimento da
uma mudança parcial na portaria em relação à taxa energia elétrica e depois até acionada pela empresa.
de reaviso, mas para esses quatro graves problemas Eu pergunto ao Dr. Mário: nesse caso - não li a
já deixo aqui as $oluções e espero que sejam Portaria nº 466/97 _, em termos de punibilidade, de
acatadas, porque precisamos compatibilizar essa quem seria a responsabilidade, de que forma se
norma inferior com as normas superiores. Temos uma apura a responsabilidade? Depois quero ouvir uma
hierarquia de normas na nossa ordem jurídica. A manifestação do Promotor Público, nosso querido Dr.
portaria não pode contrariar o Código de Defesa do Manuel Pinheiro Freitas, sobre os aspectos jurídicos.
Consumidor, contrariar a Lei de Concessões e
Permissões e contrariar a Constituição, o que é mais O SR. PRESIDENTE (Deputado Inácio Arruda)

- Deputado Celso Ru's~omanno, V. Ex!! tem a palavra
grave. por três minutos. "~o !I

Então, eu queria deixar essas sugestões postas , )
O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO e submetê-Ias à apreciação da Aneel. E também, na

parte que toca à criação ou à autorização para a Muito obrigado, Sr. Presidente.
cobrança de revisão de faturamento, que a própria Este é um tema de extrema importância para o
Câmara Federal, se algum Deputado quiser, ou se consumidor. Não estamos vendo eqüidade nessa'
achar conveniente que essa cobrança possa ser feita, relação de consumo, e ela é necessária.
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Gostaria, em primeiro lugar, de congratular-me
com o Dr. José Mário Miranda Abdo e com o Dr.
Manuel Pinheiro Freitas pela presença nesta
audiência pública, e com o Deputado Sérgio Novais,
pelo requerimento, porque sem dúvida o assunto é de
extrema importância.

Há alguns dias tive uma reunião com o Dr. José
Mário Abdo ~a Aneel e falei com ele sobre várias
dessas questões que foram abordadas pelo nosso
Promotor a respeito desta relação com o consumidor.

É muito bom vermos que nessa nova portaria
algumas das nossas sugestões já estão sendo
adotadas, como é o caso do contrato de fornecimento
de energia elétrica. Ora, isso é muito claro: quem
consome energia elétrica não é o imóvel, é o
consumidor, pessoa física ou jurídica e até a pessoa
pública, e não o imóvel. Como bem falou o nosso
nobre Deputado Luciano Pizzatto, nosso
Vice-Presidente da Comissão, como se pode apenar
o dono do imóvel ou o futuro locatário do imóvel
quando aquele que por lá passou permaneceu três,
seis, oito meses ou um ano sem pagar a conta de
energia elétrica, ficando a conta para o proprietário do
imóvel?

Para resolver esse problema, é evidente que
precisamos de um contrato de prestação de serviço,
mesmo porque, se nós formos analisar, como
podemos fazer uma cobrança a determinado imóvel
se não podemos provar que ele usô'u a energia
elétrica? Em qualquer fórum judicial essa briga
estaria perdida. A concessionária de energia elétrica
perderia a briga judicial porque ela não pode provar
que o imóvel utiliza energia elétrica, e sim o
consumidor.

Amedida que nós temos o contrato - que é um
contrato de adesão, porque já vem preenchido - com
o consumidor, este torna-se responsável pela
utilização da energia elétrica. E vou mais além: pela
guarda do relógio. Isso não está aqui ainda. Eu não li
por inteiro essa portaria. Se houver adulteração,
roubo de energia elétrica, este consumidor será
responsabilizado, ele será apenado. Esta é a maneira
correta de se fazer. E mais: à medida que houvesse
inadimplência por parte desse consumidor, aí sim, a
concessionária de energia elétrica poderia, na forma
da lei, protestar o consumidor e depois executar o
corte por via judicial. O Código de Defesa do
Consumidor é muito claro: o corte de energia elétrica
só pode ser feito por via judicial. Ninguém pode fazer
a lei com as próprias mãos. É exercício arbitrário das
próprias razões. Isso está no Código Penal. Aqui nós

temos um Promotor de Justiça que pode me corrigir
se eu estiver errado.

Mas o que está sendo feito é exatamente o
contrário. Amedida que a concessionária de energia
elétrica tem um contrato com o consumidor, ela, sim,
pode cobrar aquele consumidor pelo uso de energia
elétrica, seja ele pessoa física ou jurídica ou até
pessoa pública, que tem suas responsabilidades
também quando administra um município e fornece
energia elétrica aos seus logradores públicos e a
suas repartições.

Sr. Presidente, isso é um grande avanço. E vou
dizer mais: a Agência Nacional de Energia Elétrica
tem avançado muito mais em relação ao consumidor
do que todas as outras agências. Eu tenho
conversado com todas, e a que se tem mostrado mais
aberta é a Aneel. Isso tem de ser deixado claro,
porque quando as coisas estão sendo feitas, temos
também de mostrar e dizer. Temos de acusar e
mostrar os pontos errados, mas temos de mostrar
também os pontos certos.

Inclusive, tenho conhecimento de um voto do
Ministro-Relator Marcos Vinícios, do Tribunal de
Contas da União, segundo o qual, no caso do Rio de
Janeiro, que nós denunciamos, da Light e da Cerj, o
Tribunal de Contas, como bem falou o Deputado
Sérgio Novais, tem obrigação de trabalhar em
conjunto com esta Casa, mesmo porque é um
apêndice desta Casa.

O Tribunal de Contas fez uma auditoria e
constatou que a Aneel foi eficaz inclusive na
aplicação de uma multa pesada e no seu
recolhimento pelos danos causados aos
consumidores no Rio de Janeiro quando do blecaute.

E mais, houve todas as denúncias de
consumidores que foram vítimas do blecaute. Houve
também aquela audiência pública que tivemos em
conjunto no auditório, na qual abordei que o
fornecimento de energia elétrica era um fornecimento
de produto - a energia elétrica é um produto imaterial
- e de serviço, porque a concessionária leva a
energia elétrica até a porta do consumidor por cabos,
e não a vende por bateria. Não compramos bateria de
energia elétrica, consumimos e depois trocamos a
bateria. Ela presta o serviço e entrega 0\ produto. ~
quando houve aumento de tensão de energia po'r
conta do blecaute, e queimaram-se os equipamentos
dos consumidores, é evidente que a responsabilidade
estava enquadrada no Código de Proteção e Defesa
do Conl?umidor, no seu art. 14, que diz que o
prestador de serviço responde, independentemente
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da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores Dor defeitos relativos à
prestação de serviço.

De imediato, a Agência tomou as providências e
determinou que as concessionárias começassem a
pagar aos consumidores lesados. Se alguém tivesse
de discutir quem era realmente o culpado, se o
gerador ou a concessionária, que entrasse com a
ação de regresso, como diz.o Código de Proteção e
Defesa do Consumidor. Isso é um avanço. Srs.
Deputados, Sr. Presidente, estamos vendo um
pouquinho de eqüidade, de parte da Aneel, na
relação de consumo.

É evidente que ainda temos de acertar alguns
pontos, como bem apontou o nosso Promotor de
Justiça. Com certeza, Dr. Abdo - e já havíamos
discutido alguns desses pontos que o nosso
Promotor mencionou -, a Aneel irá avançar para
isso. Tenho plena certeza de que a Aneel está
querendo uma relação de igualdade entre a
concessionária e o consumidor.

Com o contrato que apresentei, vamos resolver
a maioria dessas pendências. A partir de então, essa
relação de consumo será ideal. Aí, Sr. Presidente, eu
incluiria aqui que, com o contrato, as companhias
concessionárias de energia elétrica poderão
protestar o consumidor e, quando ele não pagar,
executá-lo no Judiciário para que o juiz determine o
corte.

Não me vou alongar, Sr. Presidente, mas, para
encerrar, ressalto que esse monitoramento
automático que a Aneel está fazendo é extremamente
importante, na medida em que a Agência terá
consciência de falta de energia elétrica em
determinados pontos. Eu até me predispus a colocar
na minha casa um desses monitores.

Já mencionei a questão do blecaute e das
indenizações. Quanto à reavaliação dos critérios de
baixa renda, considero-a muito importante.
Antigamente, Unhamos uma avaliação; hoje, nós
temos outra, e essa avaliação tem de ser revista,
mesmo porque é inconstitucional tratarmos as
pessoas de maneira desigual. E isto está bem
caracterizado na portaria do DNAEE, que ainda não
foi modificada.

É extremamente importante que tenhamos os
Conselhos dos Consumidores na Aneel, e eu me
proponho a ajudar inclusive nisso.

- Já citei o contrato de adesão.
Quanto à opção das datas de vencimento,

considero-a importante para o consumidor, uma vez

que ele não consegue pagar sua conta em dia,
porque recebe o seu salário depois do vencimento da
conta.

Já falei sobre os direitos de ressarcimento dos
danos.

Quanto à eliminação da cobrança retroativa,
esta é uma questão s.éria que foi apresentada pelo
Ministério Público.

Já abordei a suspensão de energia elétrica. A
verificação, através de perícia técnica, tem de ser
feita depois de um boletim de ocorrência de
constatação do crime de roubo de energia elétrica. E
a Polícia tem a obrigação de fazer a perícia, para,
depois, a companhia de energia elétrica e;xercer a sua
cobrança. É este o caminho correto. E assim que
deveria ser feito.

Encerro, Sr. Presidente, já que nosso tempo
está esgotado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Inácio Arruda)
- Temos esse pequeno problema: o tempo está
esgotado.

Vamos passar a palavra ao Deputado Márcio
Matos.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO MATOS - Sr.
Presidente, como fiquei por último, inúmeras
questões desejávamos fazer, mas, felizmente, já
fomos contemplados.

Minha preocupação, no entanto, é que na febre
e na emergência das privatizações que foram feitas
no País em tempo recorde, o Governo brasileiro tem
uma responsabilidade enorme no sentido de fazer a
fiscalização desses serviços que eram públicos,
agora são de interesse público, mas prestados pela
iniciativa privada. E observamos que as privatizações
foram um pouco na frente com relação à organização
das agências reguladoras. Isso foi um erro grave.
Agora, por exemplo, temos o problema das águas,
parece que a agência responsável por esse setor está
vindo mais ou menos junto. A minha preocupação é
quanto à capacidade dessas agências em realmente
exercerem as suas funções com um quadro
profissional que esteja bem definido, com uma
legislação que realmente dê condições de fazermos
tanto a cobrança do prestador de serviço, como do
próprio consumidor, como do Governo, porque as leis
em geral neste País às vezes são muito genéricas, e a
regulamentação dessas leis, às vezes, dá origem a
um sem-número de portarias que o Governo, assim
como alguns Ministérios, por exemplo,_ o da
Previdência, têm a capacidade de fazer, mas que não
são condizentes com as leis.
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Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: a confidencial. Foi pedido, por exemplo, o nome "dos
Aneel já está capacitadapara isso? A verba para essa gerentes, o número de gerências e seus respectivos
Agência ter todas as prerrogativas e condições de salários, e a Coelce não mandou esses dados, mas a
funcionamento de seus convênios é suficiente, ou informação está como confidencial. Após terem sido
não, para que a Aneel tenha autonomia e que não remetidos esses dados, até poderíamos
venha depender de verbas do Orçamento, etc.? con~iderá-Ios confidenciais e preservarmos o nome

Com relação à legislação aqui já mencionada, a dos dirigentes e dos seus salários. Se recolhe ou não
meu ver devemos ter uma legislação precisa no que a Cofins, se recolhe ou não o PIS, são questões que
se refere a essas definições: quem recebe renda precisam ser trabalhadas no âmbito do Congresso
baixa, quem é economia familiar, etc. e tal. E é Nacional e da Aneel, para que saibamos o que a lei
necessário estabelecer-se um diferencial entre as realmente dizsobre informações confidenciais.
regiões do País, já que elas são diferentes. E dizer se, Deputado Luciano Pizzatto, já que essas ditas
talvez, não tenha que ter alguma extensão, por informações confidenciais estão depositadas na
exemplo, de uma lei federa! com a complementação Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
de uma lei estadual, porque a definição de renda e Minorias, acredito até que com a participação do
baixa é relativa. Em São Paulo, pode-se fazer pelo Ueputado Inácio Arruda, que está patrocinando,
consumo, mas um assalariado em São Paulo vive como Presidente, esta sessão conjunta, creio que
numa casa de quarenta metros quadrados, enquanto, devamos ter uma audiência juntamente com a Aneel
no interior do Ceará, um outro vive numa casa de para definir o que é confidencial e o que não é.
oitenta metros quadrados. Entretanto, aquele A questão dos salários é preocupante, porque
assalariado de São Paulo tem necessidades que a as informações em Fortaleza são de que, quando um
cidade grande impõe, como uma geladeira ou um servidor público ganha 5 mil reais - eu sou
ventilador ou qualquer coisa assim. Por isso talvez engenheiro de uma empresa e estou licenciado -,
tenhamos que levar em conta essas diferenças para o Governador Tasso Jereissati, no Ceará,
regionais. quando um engenheiro de 20, 30 anos de empresa

Por último, eu gostaria de saber se a ganha 5 mil reais, é tido como marajá, é tido como
preocupação da Agência é simplesmente a isso e aquilo, como parasita do serviço público;como
regulação, fazer a parte do Governo na fiscalização. perdulário,. o infrator das coisas públicas. A
Qual a responsabilidade da Agência no sentido de informação que temos é de que os salários da Aneel,
propor aos Governos políticas de geração de novos da Aneel, não... (Risos).
tipos de energia, já que, no futuro, vamos ter (Não identificado) - Os da Aneel nós vamos
dificuldades com geração de energia? A Agência tem saber agora.
alguma preocupação nesse sentido, ou isso só fica O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Nós já
para o Ministério das Minas e Energia? sabemos, são públicos. Os salários da CoeIce

O SR. PRESIDENTE (Deputado Inácio Arruda) oscilam entre 30 e 50 mil reais para engenheiros e
- Com a palavra o Deputado Walter Pinheiro. (Pausa) administradores da empresa. Então, precisamos

Ausente S. Exll• saber disso, se esses ditos trabalhadores exercem ou
Com a palavra Sérgio Novais, para sua réplica não suas atividades dentro da Coelce, porque podem

na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio estar na Espanha ou no Chile, mas recebendo
Ambiente e Minorias. dinheiro pela CoeIce. E nós não sabemos disso. A

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Sr. informação que tenho, pelo relatório da Aneel, é que
Presidente, não serão réplicas, serão novas questões já existiram no Brasil outros casos de engenheiros e
que, acredito, são necessárias. diretores que estavam sendo pagos pela

Voltando ao tema da relação da Câmara Federal concessionária privatizada e estavam morando em
outro País Ç>U ~m outro Estado.com a Aneel, há um ponto que poderemos discutir e

deliberar, que é a questão das informações" A concessão é pública, apesar de estar sendo
confidenciais. O que é caracterizado como _administrada, no momento, pela iniciativa privada.
confidencial pela Aneel precisa ter o acatamento Essa é uma questão que precisa!J.10s definir.
desta Casa, para saber se isso é confidencial mesmo, Por último, Sr. Presidente, queria deixar uma
porque o relatório que recebi com informações preocupação. no que diz respeito à mão-de-obra
confidenciais me parece que nada tem de estrangeira. No nosso País, no momento atual, há um
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discurso do Fernando Henrique Cardoso e do próprio
Governador do Ceará, porque é o discurso dos
tucanos, o discurso de quem está no poder de que se
vai gerar emprego. E exatamente na maior crise de
desemprego deste País· é que está havendo essa
invasão: estamos trazendo topógrafos, engenheiros
com cinco anos de formado; se fossem engenheiros
pós-graduados, muito capacitados no exterior...
Porque aqui temos engenharia, a Petrobras dá aula
de engenharia, todos os dias, engenharia em águas
profundas. De forma que não precisamos disso, mas
está havendo uma invasão de mão-de-obra
estrangeira. Já pedimos esses dados ao Ministério do
Trabalho, porque temos que cuidar dessa relação
Aneel com o serviço público de concessão.

Sr. Presidente, sugiro que este material, fruto de
discussão muito rica e participativa, com
contribuições as mais diversas e enriquecedoras,
seja publicado pelas duas Comissões. Deputado
Luciano Pizzatto, Deputado Inácio Arruda, que o
material seja publicado e que, já que estamos abrindo
um processo de audiência pública sobre a Portaria nº
466, sirva de subsídio para muitos promotores como
este que aqui está e para outros elementos da
sociedade brasileira que queiram colaborar com o
aprimoramento da relação que está posta no Brasil.

Por fim, acreditamos que é importante o avanço
na questão do grupo de trabalho do Ceará. É
importante comprometermo-nos a ajudá-lo e a estar
presentes nessa situação, para que resolvamos,
imediatamente, questões cruciais como as que
apresentei sobre os Municípios de Antonina, Assaré e
Saboeiro. Repito os nomes dos Municípios para que
não sejam esquecidos pelos dirigentes e Deputados
da Comissão. São Municípios do Cariri, região
importante do Ceará.

Sábado, no Cariri, um professor me disse:
"Sérgio, os alunos não conseguem ter aula à noite".
Isso não pode acontecer. Estou trazendo um apelo de
uma região a 600 km de Fortaleza, mas que merece
todo o nosso respeito.

São essas as questões, Sr. Presidente.
Agradeço aos convidados, Dr. Mário Abdo e o
Promotor Manuel Pinh!3iro Freitas, a participação.
Como falei, não houve umá deliberação do Ministério
Público Federal, que, neste processo, deveria indicar
promotores para detalharem esse assunto, porque
eles podem prestar grande contribuição ao Brasil.
Apesar de não estarem trabalhando especificamente
nesses assuntos, são capazes de vislumbrar um
problema nacional como o apresentado e se

dedicarem a ele, como o nosso Promotor de Justiça,
Manuel Pinheiro Freitai.

Agradeço a V. 8<1, Sr. Presidente, a oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Inácio Arruda)
- Sras. e Srs. Deputados, antes de passar a palavra
aos nossos convidados, gostaria de requerer à
Agência Nacional de Energia Elétrica que
encaminhasse não só ; à Comissão de
Desenvolvimento Urbano' e Interior, como à
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias cópias dos contratos e convênios
realizados com as agências estaduais, para que toda
a população brasileira nos Estados não se depare
com atuações que flagrantemente ainda demonstram
insuficiência dessas agências.

Participamos com o Dr. Mário, na Assembléia
Legislativa de Fortaleza, de audiência com a agência
reguladora em nosso Estado. E parece-me que ainda
há uma dificuldade de convivência no estágio atual.
As agências estaduais parecem mais defensoras e
advogadas das empresas concessionárias
privatizadas, no caso do Estado do Ceará, para
poderem defender uma posição que se estabeleceu
no País, no processo de privatização. Essa não é a
responsabilidade que essas empresas têm em suas
mãos; o papel delas é defender a sociedade num
serviço importante, fundamental e muitas vezes
considerado, como foi dito por vários Deputados,
essencial.

É importante que as Comissões possam ter em
mãos esses convênios e contratos estabelecidos
entre a Aneel e as agências reguladoras estaduais,
para que tanto os Deputados quanto a sociedade
possam acompanhar a atuação dessas agências.

Inicialmente, passamos a palavra ao Dr. Manuel
Pinheiro Freitas, Promotor de Justiça do Estado do
Ceará, para que responda e faça suas considerações
finais na nossa reunião, e que de forma muito gentil
atendeu ao nosso convite para participar desta
audiência pública na Câmara dos Deputados.

O $R. MANUEL PINHEIRO FREITAS 
Senhoras e senhores, gostaria apenas de fazer
algumas considerações e esclarecimentos sobre o
que disseram os Deputados Dino Fernandes e Celso
Russomanno a respeito das repercussões criminais,
quando a concessionária imputa ao consumidor um
furto de energia elétrica ou fraude contra os
medidores.

Faço uma ressalva em relação ao Direito Penal,
porque a responsabilidade pela guarda do medidor é
do consumidor, de acordo com a portaria. Mas·essa
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responsabilidade pela guarda não pode se tornar
uma presunção da responsabilidade dele pelo furto
de energia elétrica ou pela fraude, porque o furto de
energia elétrica e a fraude têm repercussões na seara
criminal. No Direito Penal não pode haver
responsabilidade objetiva, uma presunção de culpa
em desfavor do consumidor. A presunção não é de
culpa, na verdade, ela é de inocência. De acordo com
o art. 5º da Constituição Federal, ninguém será
considerado culpado até o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória. É de se ter em mente
que o consumidor, até que se prove o contrário, é
inocente.

E a funcionária tem de ter cuidado e zelo e
adotar essa providência mencionada pelo Deputado,
quando constatar irregularidade, furto ou estelionato.
Deve ir à Delegacia, levar o policial para fazer a
perícia, porque ele, sim, tem fé pública. O funcionário
da empresa privada não tem fé pública, mas o policial
que faz a vistoria no local e diz que não houve fraude
ou, então, houve furto de energia elétrica, tem fé
pública.

Essa conduta imputada ao consumidor é
criminosa. Já cheguei ao extremo, algumas vezes,
atendo consumidores em situações como essas, de
orientá-los a procurar a 'Delegacia de Polícia é dar
queixa por calúnia. Na verdade, a concessionária
estava imputando a ele fato definido como crime ou
de furto de energia elétrica, art. 155, § Sº, ou de
estelionato, art. 71 do Código Penal.

É preciso tratar essas questões com
responsabilidade. O consumidor não pode jamais ser
tratado como marginal. Devemos ter zelo diante
dessa portaria, porque ela não pode autorizar a
concessionária a praticar crimes.

Reporto-me ao que disse o Deputado Sérgio
Novais em relação à contribuição que o Ministério
Público pode dar. Esclareço que recebi uma
designação específica para trabalhar neste caso em
1998. O Procurador-Geral me nomeou para uma
comissão e, por conta disso, comecei a investigar
essa matéria.

No entanto, o que mais me impulsiona e motiva
a debruçar-me sobre este assunto e estudá-lo com
profundidade é um pacto de honra que tenho com a
comunidade da zona rural de Capistrano, um
município muito pequeno, mas que merece o
respeito, como disse o Dr. José Mário, como toda
população de qualquer outro Município dos rincões
do Brasil. Em nome dessas pessoas, cujos interesses
tenho a obrigação de defender, tento chegar aqui e

contribuir para o aperfeiçoamento da Portaria nº
466/9t E que isso repercuta positivamente não só
para aquela comunidade que hoje está sendo
prejudicada com cobrança de tarifas abusivas, mas
também para as comunidades de todas as outras
cidades do Brasil e, especialmente, para aqueles
consumidores que não têm sequer esclarecimento de
seus direitos.

Então, o Ministério Público assume essa função
de certo modo supletiva da função da Aneel, porque
seria dela a função primordial de fazer a fiscalização,
e chega, num segundo momento, e quer trabalhar
conjuntamente. Se o grupo de trabalho for formado no
Estado do Ceará, disponho-me a participar.

{:spero ter contribuído de certo modo para que
esses problemas relacionados com a prestação de
serviço de energia elétrica em relação aos

I consumidores tenham uma solução satisfatória.
Muito obrigado.

O ~R. PRESIDENTE (Deputado Inácio Arruda)
- Nós é que agrademos à V. SI! a presteza e atenção
com que tratou o nosso convite.

Faço uma sugestão para que V. Sª a conduza ao
Ministério Público do Ceará e aos Ministérios
Públicos de todos os Estados e ao Ministério Público
Federal. Aproveitando o sopro do Deputado Luciano
Pizzatto, sugiro a formação de câmaras técnicas do
Ministério Público, para acompanhar especificamente
a atuação não só das empresas concessionárias de
serviço público, mas particularmente os serviços de
energia, água, esgoto, transporte e de telefonia,
serviços importantíssimos para a população
brasileira. Isso foi fruto desse debate, que já induziu o
Ministério Público, com sua presença na Mesa, a
cumprir mais essa missão, muitas vezes difícil, como
a que assistimos no dia de hoje, sem os meios
materiais de que as outras instituições dispõem, mas
com a determinação que tem o Ministério Público
Federal do nosso País e com todo o arcabouço
jurídico que instituiu o Ministério Público num patamar
hoje bem mais avançado da nossa sociedade.

Portanto, essa é a sugestão que faço nos
âmbitos federal e estadual.

Agrego mais um dado, fruto de uma
conversação rápida com o Deputado Luciano
Pizzatto, que comentava comigo a respeito de
questões importantes, uma delas importantíssima. O
Deputado Adolfo Marinho fez referência ao problema
das ações e, em conversa, o Deputado Luciano
Pizzatto sugeriu que fosse possível garantir-se ao
consumidor crédito no produto da empresa
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especificamente. No caso da energia - assunto que
estamos discutindo -, que pudesse ser dado crédito
de energia, tendo em vista que aquela parte de
formação de rede que é construída pelo consumidor,
quando este sai do imóvel ou o .repassa para outra
pessoa, aquela rede novamente passa a ser utilizada
e vendida pela companhia para o próximo
consumidor. Na verdade, a empresa agrega esse
ativo importante; mencionado pelo Deputado Luciano
Pizzatto, mas evidentemente podemos dar esse
crédito para o con-sumidor. Ou seja, uma nova
modalidade que poderia ser instituída e, se possível,
analisada pela Aneel. São questões que considero
importantes, já que são fruto do debate e da
discussão que estamos travando neste momento, e
que nos permitiram o requerimento do Deputado
Sérgio Novais.

Passo a palavra ao Dr. José Mário Miranda
Abdo, para que S. Sª possa não só responder às
várias questões aqui levantadas pelos eminentes
Deputados, como, evidentemente, fazer suas
considerações finais.

Com a palavra o Dr. José Mário Miranda Abdo.
O SR. JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO - Sr.

Presidente, inicialmente, reporto-me à questão
levantada pelo Deputado Dino Fernandes, já
abordada também pelo Dr. Manuel Pinheiro Freitas.
Essa questão da fraude é importante e carece do
respeito ao devido processo legal. Está havendo uma
incorporação nesse aperfeiçoamento da
regulamentação, que lançamos no dia de hoje em
audiência pública e vai até o dia 5 de novembro, cujas
cópias repasso a cada um dos membros da Mesa.
Esse documento está na Internet e será
disponibilizado para acesso público. Nesse caso de
fraude, vai-se exigir o estabelecimento de um termo
de ocorrência na retirada do medidor com
testemunha e também lacrado; e a verificação,
através de perícia técnica, como bem mencionou o
Deputado Celso Russomanno.

No que diz respeito à intervenção do Deputado
Márcio Matos, se a Agência se sente capacitada e, na
parte que o promotor mencionou, se há um caráter
suplementar da atuação. diria que, sem sombra de
çjúvidas, a Aneel se sente capacitada. Isso não nos é
dado por uma pretensão própria, mas por um
reconhecimento indiscutível que temos recebido, em
vários· momentos, pela opinião pública e por
entidades, como foi o caso do TCU, mencionado pelo
Deputado Celso Russomanno. Nesse sentido; a
Aneel tem dado demonstrações categórica~: há

. dificuldades, mas há uma firme disposição em

vencê-Ias, e os resultados são tremendamente
superiores e positivos, o que nos encoraja a
permanecer nessa luta. Estamos capacitados, sim.
Temos uma equipe seleta, composta por 325
pessoas. Aquilo com o que V. Exª, com muita
sensibilidade, preocupou-se quanto à origem e
suficiência da receita da Aneel, que tem íntima
ligação com a sua autonomia" é um item importante
que nos dá dignidade, isenção e imparcialidade. A
origem de nossa receita é advinda da taxa de
fiscalização. Não é um tributo r10VO, não representou
ônus adicional à tarifa criada na lei que aprovou a
Aneel, como parcela de um outro tributo já existente,
chamado Reserva Global de Reversão - RGR. Parte
deste tributo foi transferida como receita da Aneel, o
que nos dá autonomia financeira. Não precisamos, no
final do mês, recorrer ao Governo ou a qualquer outra
entidade. Temos recurso próprio suficiente para
prestar esse serviço público fundamental, com
dignidade e imparcialidade, como aqui foi
mencionado.

Quanto à baixa renda, também abordada por
V. Exª, é importante respeitar o critério das
diferenças regionais. A Aneel entende que essa
complexidade socioeconômica e política para os
critérios de baixa renda deve necessariamente
passar por esta Casa, que, com competência,
sensibilidade e legitimidade, engrandecerá um
critério a ser rapidamente incorporado pela Aneel.
Nesse sentido, destaco experiência que a Aneel viveu
esta semana, ontem precisamente, quando nos
deparamos com um pedido de enquadramento de
baixa renda para uma concessionária. Seria um caso,
depois de privatizada, após a assinatura do contrato
de concessão, exatamente com a Eletropaulo, em
São Paulo. A Aneel, em seu despacho, publicado no
Diário Oficial, não aprovou o pedido de
enquadramento de baixa renda. São cerca de 2
milhões de consumidores de baixa renda do Estado
de São Paulo, na região atendida pela Eletropaulo. É
um item importante, haveria repercussão, lógico, pois
envolve perda de subsídios para alguns e
conseqüentemente aumento de receita pela
concessionária - cerca de 120 milhões de reais/ano
que ela teria a mais. É um item relevante, e a Aneel
negou esse provimento. Entende a Aneel que esse
fato careceria de um processo de revisão mais ampla,
que os ganhos dessa receita adicional teriam de ser
repassados para os consumidores que, efetivamente,
estão permitindo esse·· subsídio cruzado. É uma·
questão relevante, para a qual houve clara e firme
posição da parte da Agência.
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No que diz respeito ao papel das agências 
também mencionado pelo Deputado Márcio Matos 
de regular, fiscalizar e propor políticas, eu diria que
realmente existe uma competência bem definida para
propor políticas, exercida pelo Conselho Nacional de
Políticas Energéticas. A Aneel participa indiretamente
desse Conselho, na medida em que subsidia, junto
com a ANp, a formulação de políticas, via Conselho
Nacional de Políticas Energéticas.

Considero extremarnente oportuna e
conveniente a abordagem do Deputado Sérgio
Novais a respeito da definição, por lei,de
confidencial, sugerindo um prosseguimento de que
haja entendimentos entre a Aneel e a Comissão. A
Aneel não se omite de questões dessa natureza - de
salário, de dirigentes, etc. Creio termos passado essa
mensagem clara de parceria indistinta no trato de
questões que dizem respeito ao interesse público.

Em relação à observação do Presidente Inácio
. Arruda sobre cópias dos convênios com as agências

para a Comissão, isso será providenciado de pronto,
ainda no dia de hoje. Faremos esse encaminhamento.
Já publicamos um resumo desses convênios no
Diário Oficiai. Publicado, ele se torna disponível. Mas
fazemos questão de publicá-lo, na íntegra, para V. Exas.

No que diz respeito à ARC(?), nossa
conveniada, temos clara percepção de que há firme
disposição em defender os interesses - conforme é
da sua missão e como está estabelecido no convênio
com a Aneel- públicos, dos consumidores. Há na sua
presidência um ex-juiz de Direito que, certamente,
seguirá todos os compromissos conveniados com a

..Aneel, e terá nossa fiscalização e supervisão.
Outra modalidade de crédito, mencionada por

V. Ex· naquela sugestão do prezado Presidente
Luciano Pizzatto, será motivo, sem dúvida, da nossa
apreciação. Iremos analisar. Como mencionei antes,
a participação financeira dos consumidores na
expansão de rede é um assunto para o qual a Aneel
contratou um trabalho de advocacia e
econômico-financeiro específico. Para tanto tem
promovido várias rodadas de discussões internas.
Vamos montar uma proposta e trazê-Ia para a
audiência pública. E consideramos a proposição do
Deputado Luciano Pizzatto nessa nossa apreciação.
Voltaremos aos senhores, com certeza, a respeito
desse assunto.

É com satisfação e alegria, com a consciência
do dever cumprido, e de dever a cumprir, dessa meta
de defesa do interesse público, que agradeço as
palavras de encorajamento e a visão crítica desta

Casa. O Deputado Celso Russomanno continua
sendo um permanente vigilante crítico da atuação
junto aos consumidores, mas tem a dignidade, como
no dia de hoje, de reconhecer que os esforços são
muitos, e mais do que os esforços, as conquistas
também se fazem presentes. A Aneel reconhece,
nessa atitude, a certeza de representar um
encorajamento a perseguir nessa obstinada missão.

Agradeço ao Deputado Sérgio Novais, que
também tem demonstrado equilíbrio, reconhecimento,
visão crítica, e que nos encoraja nessa missão; ao
Promotor, Dr. Pinheiro, que com certeza engrandece
nosso trabalho. Teremos várias oportunidades ainda
de prosseguir no aperfeiçoamento daquilo que é
interesse comum: a defesa do interesse público.

Agradeço, por final, aos nobres Parlamentares
presentes, senhores e senhoras, meus companheiros
de diretoria da Aneel, demais superintendências da
Aneel· que, no dia de hoje, e para se chegar a esse
dia, muito contribuíram nesse esforço para o
lançamento dessa nova regulamentação que
aperfeiçoa, não tenho dúvida, o relacionamento entre
concessionária e consumidor no engrandecimento da
defesa do interesse público.

Agradeço, em especial, ao Presidente Inácio
Arruda e ao Presidente Luciano Pizzatto por essa
oportunidade, pelo tempo que nos concederam, pela
atenção. Reafirmo o compromisso e o respeito de
estar aqui não só como convidado, mas até
espontaneamente, com firme disposição para o
fechamento dessa nova regulamentação que traz
importante aperfeiçoamento. Teremos oportunidade
de estabelecer novos diálogos com V. Exas e com os
membros desta Casa.

Agradeço a oportunidade, que foi extremamente
protrcua.

O SR. DEPUTADO DINO FERNANDES - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Inácio Arruda)
- Tem V. ExB a palavra.

O SR. DEPUTADO DINO FERNANDES 
Como sugestão ao Dr. Mário Miranda, da Aneel,
quanto à Portaria nº 4.000, se não constava, fazer
constar que, na troca, quando for detectada
irregularidàde no medidor, já se deveria tirar o
irregular e 'l(010car o novo, senão automaticamente a
pessoa que pode não ter tido responsabilidade
criminal termina por ser penalizada pela falta de luz.
Isso deve ser paralelo à troca. Tirar o irregular e
colocar o regular, para não haver uma interseção dé
energia elétrica.
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Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Inácio Arru

da) - Antes de encerrar os trabalhos, gostaria de
agradecer a presença a todos, particularmente aos
senhores convidados, Dr. Manuel Pinheiro Freitas,
Dr. José Mário Miranda Abdo, que, de forma tão
gentil, compareceram à nossa reunião de audiência
pública; aos demais membros da Aneel, aos outros
convidados que participaram na qualidade de ou
vintes e, particularmente, aos Srs. Deputados
membros das duas Comissões da Câmara dos De
putados - Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias e Desenvolvimento Urbano e Interior.

Gostaria de ressaltar o esforço dessas
Comissões, a importância do seu trabalho, da sua
atuaçêo no âmbito da Câmara dos Deputados, da sua
atuaçêo fundamental como missões delegadas a
partir das mesas diretoras dessas Comissões, para
que possam percorrer os Estados do Pais. Sem esse
trabalho, essas Comissões não conseguiriam
cumprir, com responsabilidade, sua missão de tratar
as questões-chave do nosso Pais.

Esta audiência pública demonstra esse esforço.
Essa reunião começou no Estado do Ceará, caro Dr.
José Mário, com o problema localizado num
municlpio, mas levantou a questao, uma vez que
representa um problema nacional. Nesse sentido,
reforçamos o papel e o trabalho das Comissões, tanto
no âmbito interno da Câmara dos Deputados como
no âmbito externo.

Antes de encerrar a sessão, convocamos a Co
missão de Desenvolvimento Urbano e Interior para a
reunião de audiência pública na próxima quarta-feira,
dia 29, para tratar do Projeto de Lei nO 4.080/98. de
autoria do Deputado Werner wanderer, que altera
os limites do Parque Nacional de Iguaçu, criando a
Zona Especial de Iguaçu, de acordo com o artigo
225, § 1°, inciso 111 da Constituição Federal.

A realizaçêo desta audiência pública deve-se a
um problema importante de uma região com impac
tos não só nos Estados do Paraná e Mato Grosso
como, também, no Pais um de modo geral, porque
o turismo que se desenvolv.e naquela região é um
turismo de impacto nacional. Portanto. trata-se de
uma questão local que merece a atenção desta Co
missão e a sua participação direta naquela região,
seja como audiência pública, seja como reunião
técnica ou como uma delegação para examinar as
pectos locais referentes a uma questão de âmbito
nacional.

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados
os trabalhos da presente reunião de audiência
pública.

Muito obrigado.

Ata da 338 Reunião (Audiência· Pública),
realiza'da em 29 de setembro de 1999

As dez horas e quarenta e nove minutos do dia
vinte e nove de setembro de mil novecentos e noven
ta e nove, reuniu-se esta Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias no Plenário 8,
Anexo 11, da Câmara dos Deputados, em Audiência
Pública, sob a presidência altemada dos Deputados
Flávio Derzi e Celso Russomanno, Presidente e Se
gundo Vice-Presidente, para discussão do processo
de fusão das cervejarias brahma e antarctica e os im
pactos sobre a economia: livre concorrência, garantia
de empregos e qualidade dos produtos, com a partici
paçêo, como expositores, dos Senhores Roberto
José Santana, Presidente da Confederaçêo Nacio-

. nal dos Trabalhadores nas Indústrias de Cervejas e
Bebidas; César Gonçalves, Presidente do Sindicato
de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasl
lia, representando o Presidente da Federaçêo Nacio
nal de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, Sr.
Carlos Américo Sampaio Viana; Carlos Alberto Da
Fonseca, Presidente da Federaçêo Nacional das
AssociaçOes de Revendedores Brahma - FENACER;
José Humberto Pires De Araújo, Presidente da
Associação Brasileira de Supermercados - ABRAS;
Luiz Lobão, Vice-Presidente de Assuntos Governa
mentais da Coca Cola no Brasil, representando o Sr.
Stuart Cross, Presidente da Coca Cola no Brasil; Da
nUo Palmer, Membro do Conselho de Administraçêo
da Ambev, representante das empresas Brahma e
Antarctica; Humberto Pandolpho, Presidente das
Cervejarias Kaiser Brasil Ltda; e Cláudio· Monteiro
Considera, Secretário de Acompanhamento EconO
mico do Ministério da Fazenda. Presentes os Senho
res Deputados Flávio Derzi, Presidente, Luciano
Pizzatto, Celso Russomanno e Paulo Baltazar, Vi
ce-Presidentes, Reginaldo Germano, Ronaldo Vas
concellos, Fernando Gabeira, Luiz Bittencourt,
Ben-Hur Ferreira, João Magno, Marcos Afonso, Fer
nando Zuppo e Pastor Valdeci Paiva - membros titu
lares - Aroldo Cedraz, Laura Carneiro, Pedro Pe
drossian, José Borba, Moacir Micheletto, Salatiel
Carvalho, Alolzio Santos, Alcione Athayde, Paulo de
Almeida, Duflio Pisaneschi, Fernando Coruja e Sér
gio Novais - Membros Suplentes. Registraram pre
sença ainda os Senhores Deputados Régis Caval
cante e Rubens Furlan. Deixaram de registrar presen-
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ça os Senhores Deputados Expedito Júnior, Eunfcio Pizzatto e João Paulo, autores de Requerimentos da
Oliveira, Jorge Tadeu Mudalem, Badu Picanço (licen- presente reunião. Em S43guida usaram da palavra os
ça para tratamento de saúde), Murilo Domingos (Ii- Deputados Salatiel Carvalho, Luiz Bittencourt, Celso
cença para tratamento de saúde), Ricarte de Freitas, RlIssomanno, Paulo de Almeida e Régis Cavalcante.
Sebastião Madeira, Vittório Medioli, Márcio Bittar e O Presidente, por solicitação de alguns parlamenta-
Ricardo Izar (ausência justificada - missão oficial au- res, concedeu a palavra ao Sr. Miguel Valente Neto,
torizada). Como convidados registraram presença os da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas
Senhores José Hilário C. Filho, Erico Cagali, Marcos Indústrias de Alimentação e Afins e, em seguida, aos
Cagali, Armando Caetano Rescitti, João Custódio expositores para suas considerações finais. Findas
Rossler, Mauro Carvalho Júnior, Norberto Costa, Nel· as exposições, o Presidente agradeceu a participa·
son Cagali e luri Veras Aguiar, da Fenadisc; Francis- ção de todos, e em especial, dos expositores, e en-
co Lopes de Carvalho, José Paulo de Freitas Guima- cerrou os trabalhos, às quinze horas e onze minutos.
rães, da Federação Nacional das Associações de Re- E, para constar, eu, Aurenilton Araruna de Almeida, ,
vendedores Brahma - FENACER; Valtacir Nei Ribei· Secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e
ro, Carlos Roberto Osório e Eraldo Durve Pinto, da aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado
Arbra/Minas Gerais; Ronaldo Garcia Maria, do Ce- Flávio Derzi, e encaminhada à publicação no Diário
descIRio de Janeiro; Gentil Armani, Odacil Ranzi, da Câmara dos Deputados. As notas taquigráficas
Edgar Nuernberg, Vicente Paulo Salomão Nassif, Ge· serão publicadas juntamente com a presente ata.
orga Cirne e Reynaldo Tolera, da Adisc; Célido de Deputado Flávio Derzi (PMDB/MS), Presidente
Sousa, Guilherme Cardoso, Bento Luiz Assaluz eMá·
rio Lúcio Zago, Adiscentro/Goiás; Ricardo Mamede e O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) -
Atafde Gil Guerreiro, da Abradisa; Wilson Tómas, da Declaro aberta a presente reunião da Comissão de
Cervejaria Cintra; Vinícius Nogueira, da B.P. Consul. Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, e
taria Ltda; Carla Coelho, da Brahma; Isabel Vensian, solicito a gentileza dos presentes para que desliguem
da Folha de São Paulo; Júlio César Vinha, do Grupo os telefones celulares.
APS; Juliano Basile, da Gazeta Mercantil; Helga Fer. Daremos início aos nossos trabalhos, que são
raz Jucá, da Liderança do Partido da Frente Liberal, da maior importância para a discussão sobre o
PFL; Rogério Oliva Cortez, da CONSULTE Consulto- processo de fusão das cervejarias Brahma e
ria e Assessoria em Relações Governamentais; Pau- Antarctica e os impactos sobre a economia - livre
lo Leonhart, da Kaiser; Pedro Américo Furtado de Oli- concorrência, garantia de empregos e qualidade dos
veira, José Eduardo M. da Silva e Paulo Camilo Peno produtos. É importante dizer que esta audiência
na, da Associação Brasileira de Supermercados - pública contou com o apoio unânime dos membros
ABRAS; Jaime Santos da Silva, Alberto Santiago desta Comissão, mas a origem foi um requerimento
Evangelista, Lourenço Sousa e José Maras Nunes do nobre Deputado Luciano Pizzatto. A Comissão de
Salles, do Sindbebi; Renault Castro, da RF Castro Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
Consultoria Econômica; Maria Augusta Fidalgo e continua na linha firme de se tornar um grande fórum
João Neves, da Ambev; Teresa Cristina Neves, histo- de debates para a discussão com a sociedade
riadora; Maria Cristina Fiei, José Alberto Gonçalves brasileira e com segmentos da economia de todos os
da Mota e Ruy Pereira Camilo Jr., advogados; Darley assuntos inerentes aos três temas de sua
Antônio Miller, distribuidor Skol; Alexandre P. Santos, responsabilidade.
da Abdib e Miguel Valente Neto, da Confederação Temos o prazer e a satisfação de convidar para
Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Ali· tomar asst;)nto à mesa os Srs. Expositores: Dr.
mentação e Afins, entre outros. Dando inicfo aos tra- Cláudio Monteiro Considera, Secretário de
balhos, o Presidente, Deputado Flávio Derzi, infor- Acompanhamento Econômico do Ministério da
mou aos presentes o recebimento de fax do Sr. Paulo Fazenda, a quem queremos, publicamente, em nome
de Tarso Ramos Ribeiro, Secretário de Direito Econô- de todos os membros da Comissão, agradecer pela
mico do Ministério da Justiça informando a impossibi- forma cordial e solícita com que se apresentou não só
Iidade de seu comparecimento, bem como o de seu perante a Comissão, mas ao Congresso Nacional; Dr.
substituto, em razão de viagem a serviço ao exterior. Danilo Pálmer, membro do Conselho de
Em seguida passou a palavra aos expositores para Administração da Ambev, que representa, nesta
suas considerações iniciais. Terminadas as exposi- oportunidade, as cervejas Brahma e Antarctica - é
ções fizeram uso da palavra os Deputados Luciano importante frisar que esta Comissão recebeu dffcio
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das duas empresas, indicando o brilhante expositor-; trabalhadores, é de grande- importância esta
Dr. Luiz Lobão, Vice-Presidente de Assuntos audiência. Desde julho, quando foi comunicada esta
Governamentais da Coca-Cola no Brasil, fusão, os trabalhadores e suas entidades
representante do Sr. Stuart CrosEl, Presidente da representativas vivem apreensivas. Em momento
Coca-Cola no Brasil; Dr. Roberto José Santana, algum qualquer das empresas convidou os sindicatos,
Presidente da Confederação Nacional dos os trabalhadores, para passar a informação sobre o que
Trabalhadores nas Indústrias de Cervejas e Bebidas seria mesmo essa fusão e quais as conseqüências que
em Geral; Dr. Carlos Alberto da Fonseca, Presidente trará para os trabalhadores no futuro.
da Federação Nacional das Associações de Temos amargado toda essa incerteza.
Revendedores Brahma7" FENACEfl; 'Or. José Ten~mos, através de ofício, buscar esse
Humberto Pires de ~raiJjo,Pr~sidente.dliJ\ssóc.iação· ,,: ente~dimento com uma dessas empresas, e, em
Brasileira de Supermercados ~, ABÀA$;. Or.. César" . '. 'niOmento nenhum; fomos recebidos. Agradeço à
Gonçalves, Presidente do Sindicato" de .Hotéis, ,:Casa por essa iniciativa brilhante e esta oportunidade
Restaurantes, Bares e Similares, de '8ra8ma, de os trabalhadores virem aqui trazer as suas
representando neste evento o' Presidente da preocupações e reivindicações.
Federação Nacional de Hotéis, Restaurantes, Bares Do nosso ponto de vista, essa fusão está muito
e Similares, Sr. Carlos América Sampaio Viana, e Dr. confusa. Porque para nós, trabalhadores, duas
Humberto Pandolpho, Presidente das Cervejarias empresas centenárias, que sempre brigaram pelo
Kaiser do Brasil. mercado, fizeram guerra publicitária, uma guerra até

Esta Presidência informa aos Srs. salutar, no mercado e entre os funcionários. Mas em,
Parlamentares e aos presentes que recebeu, além de momento nenhum imaginávamos que, de repente, as
um fax, ligação telefônica do eminente Secretário de. duas cervejarias viessem a se.unir.lsso, para nós foi
Direitos Econômicos do Ministério da Justiça; Dr. uma surpresa muito grande, carregada de
Paulo de Tarso Ramos Ribeiro, comunicando a total preocupação, é claro. Por quê? No início, logo depois
impossibilidade de estar presente hoje; pois'participa dê declarada essa fusão, já constituída sua direção, a
de um evento internaclonal,onderepresànta ,,' o . pessoa que passará a ser o diretor-executivo de
Ministério da Justiça numa missão no ·exterior. ·S. EXt ' 'operações; Magim Rodriguez, deixou bem claro que
coloca-se absolutamente à dispoSição ,desta 'não haverá duplicidade de fábrica em Estado
Comissão para, de pronto, comparecer a 'uma nenhum. Na Bahia, em São Paulo e outros Estados
próxima audiência pública. . ' " há duas dU três fábricas, então, está no ar, que ficará

só uma; Isso é preocupante num País em que o
Esclareço aos presentes que cada expositor

terá o tempo de até oito minutos para sua .e)(posição, desemprego, cadavez mais, vem crescendo.
prorrogável, a critério sempre democrático' do . . " Não Conseguimos entender como isso pôde
Plenário, só admitindo apartes durante a acontecer com duas empresas de grande porte, que
prorrogação. .'vêm disputando pau a pau no mercado. No nosso

entendimento, isso pode gerar um monopólio muito
Encerradas as exposições, passarei a palavra grande. Estamos preocupados com os trabalhadores,

aos Deputados Luciano Pizzatto, Ben-Hur Ferreira, diretamente, mas também com o consumidor e com o
João Magno" J.o~o PaulçeFernando Marroni, que mercado, porque a empresa passará a ser a terceira
juntamente C()ti1'9sta Pt~~idência requereram a maior cervejaria do mundo, só perdendo para uma
realização da .presente :tel1ni.()1~j em .segoida, aos americana's uma holandesa.
Parlamentares previamente inscritos, que poderão Pergunto: qual a característica dessa fusão?
fazer uso da palavra pelo tempo de três minutos, Fala-se muito, porque é para competirem no
dispondo os expositores do mes,rno tempo para mercado, atendendo a essa tão falada globalização.
resposta, facultada a répliCa ê atréplica. Entendemos diferentemente, que essa fusão tem o

Para iniciarmos, concederei a palavra ao Sr. objetivo de fortalecer-se no mercado para manter
Roberto José Santana, Presidente da Confederação uma única cervejaria no mercado. A preocupação é
Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de com os consumidores. Perde-se um pouco da
Cervejas e Bebidas em Geral, agradecendo a tradição das marcas, que naturalmente diminuirá.
presença ao iminente expositor. . Existe também a concorrência. Inclusive já há um

O SR. ROBERTO JOSÉ SANTANA - Bom-dia reflexo negativo. Estamos em campanha salarial. As
a todos. Agradeço a Comissão o convite. Para nós; empresas concorrentes - Schincariol e a Kaiser - já
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levam isso para a mesa de negociação, com a
proposta de reduzir benefícios e custos,
argumentando que agora existe um gigante no
mercado. Para competir, para não fechar, para não
desempregar mais gente tem de reduzir custos, o que
na filosofia do empresariado brasileiro é reduzir
benefícios e desempregar.

Ora, há competição no mercado entre a Brahma
e a Antarctica, e ambas empregaram mais de 50, mil
trabalhadores, há dez anos - a Antarctica empregou
26 mil trabalhadores e a Brahma 24 mil -, sempre
com aquele argumento de que tinham de estar
prontos, preparados, senão a concorrente que está
no mercado vai passar na frente. Com essa
competição, os problemas sempre caíram nas costas
dos trabalhadores. Para terem uma idéia, hoje o
número de trabalhadores está reduzido, conforme
informações deles mesmos, em 16.500, a Brahma,
9.700, já incluindo quatro fábricas na América do Sul
- duas na Argentina, uma na Venezuela e uma no
Uruguai. A Antarctica emprega, hoje, 6.700
trabalhadores. Imaginem V. Exas o que vai acontecer
quando essa fusão for oficializada. Com certeza
gerará mais desemprego. Há uma preocupação muito
grande por parte dos trabalhadores, e a trazemos
para esta plenária, para que seja analisada e não se
torne uma fusão predatória, não só para os
trabalhadores ou para os concorrentes, nem para os
consumidores. Hoje, existe um suspense muito
grande.

Perguntamos aos senhores o que acontecerá
daqui para a frente com as cinqüenta fábricas que se
unificaram - 28 da Brahma e 22 da Antarctica. Serão
mantidas essas cinqüenta fábricas? Esses poucos
17.600 trabalhadores serão mantidos ou diminuídos?
Temos as distribuidoras também. Com a fusão,
passam a ter quase mil distribuidoras. Serão
reduzidas?

Portanto, há uma preocupação geral, não só no
campo dos trabalhadores, como no dos
consumidores, distribuidores e com a própria
concorrência. Não estamos aqui defendendo
concorrente nenhum, mas os trabalhadores e o
mercado. A preocupação maior é que essas duas
cervejarias juntas passarão a ter 73% do mercado.
Com essa margem a competição, a nosso ver, fica
meio difícil. É uma poderosa enfrentando pequenas
empresas. A complicação é muito grande

Pensamos, também, como foi dito pela
imprensa e por alguns dirigentes, que o objetivo é
atender à globalização e disputar o mercado externo.

Entendemos que o mercado externo de cerveja é
muito complexo.

Há um estudo, já comprovado, que se trata de
uma bebida tradicionalmente nacional. Podem fazer
pesquisas em todos os países, e sempre a cervejaria
do país é a predominante. No Brasil, principalmente,
se formos ver o índice do produto importado,
verificaremos que é muito reduzido.

. Parece que o Governo diminuiu a alíquota para
as importações, o que penso ser mais um equívoco,
porque a partir do momento em que se abre mais o
mercado entram mais produtos e vão gerar emprego
para fora. O trabalhador, água, vasilhame, e tudo o
mais. Então, abrir o mercado não é a saída.

Penso que essa fusão, se for realizada, tem de
ser analisada, preocupando-se com o social, os
trabalhadores, os consumidores e a concorrência.
Não pode ser uma fusão completamente predatória,
com o objetivo de fechar fábricas, diminuir o número
de empregos das concorrentes. Vivemos um
momento difícil, os trabalhadores já estão apenados
demais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) 
Não querendo interromper, Sr. Roberto José
Santana, pedimos a V. Sª que conclua.

O SR ROBERTO JOSÉ SANTANA - Concluin
do, trazemos uma reivindicação dos trabalhadores:
que os órgãos públicos e os Parlamentares que estão
aqui, e que irão debater, analisem nossa preocupa
ção, o que pode acontecer com os poucos 16.700
trabalhadores, diante dos mais de 50 mil trabalhado
res que já foram empregados.

Se essa fusão for concretizada, que sejam
mantidos os empregos existentes, as conquistas
mais benéficas e que os trabalhadores também
possam unificar as datas-bases em uma campanha
salarial nacional, porque há uma contradição muito
grande. As empresas fazem sua fusão, unificando seu
poderio, seu patrimônio, e quanto aos trabalhadores
querem simplesmente dividi-los, negociação em
separado, buscando tirar proveito no Estado que não
tem um poder de mobilização maior.

Trago essa preocupação para V. Exas
Agradecemos, mais uma vez, a Comissão por ter
aberto este debate, permitindo que os trabalhadores,
pela primeira vez, possam apresentar sua
preocupações e suas reivindicações.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi)
- Esta Presidência agradece ao Presidente da Con
federação Nacional dos Trabalhadores nas Indústri

as de Cervejas e Bebidas em Geral a brilhante parti-
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cipação. Esta Comissão sempre estará de braços implantadas dentro do mercado brasileiro e em
abertos, preservando o papel dos trabalhadores brasile- condições de competitividade com a Ambev.

ires nos eventos desta Comissão. Pelo menos nos próximos cinco anos, a Ambev
Com a palavra César Gonçalves, Presidente do estaria dominando o mercado, com todas as

Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares possibilidades de manipulação desse mercado,
de Brasília, que representa neste ato o Presidente da especificamente, a nosso ver, com as possibilidades
Federação Nacional. de ocorrências que passamos a discriminar:

Peço gentilmente aos convidados que dêem fechamento de unidades de produção industrial e
prioridade aos Parlamentares, para que possam se distribuição de bebidas, impactando, a curto prazo,
acomodar na primeira fileira. Alguns Parlamentares principalmente a questão do emprego; a manipulação
estão encontrando dificuldade em se acomodar. de preços dos produtos; o desequilíbrio da relação

Com a palavra o Sr. César Gonçalves. entre atacadista e comerciantes com a indústria,
O SR. CÉSAR GONÇALVES _ Em primeiro tendendo a restringir os benefícios e ganhos indiretos

lugar, quero agradecer o convite à Federação que o comerciante consegue em função da livre
Nacional, aqui por mim representada, como concorrência. Aliás, é importante frisar este último
Vice-Presidente. Também represento o Sindicato de ponto.
Hotéis e Restaurantes e os pontos-de-venda, que se Muitas vezes imaginamos esse mercado
situam em torno de 1 milhão no Brasil, algo perto de funcionando apenas com o preço do produto, mas
70% do consumo de cervejas e refrigerantes. não é assim que funciona. Hoje a livre concorrência

Na verdade, nossa discussão tem sido menos faz com que os pontos~de-venda, os comerciantes
sobre a questão específica do mercado de cerveja tenham diversos benefícios indiretos, como
local ou internacional e muito mais a respeito do que instalações físicas, participação em campanhas de
vai acontecer no mercado interno a partir da marketing, mesas, cadeiras e letreiros. Você tem
possibilidade da fusão da Antarctica e da Brahma. uma série de benefícios, hoje, que são conseguidos
Parece-nos que a grande razão alegada para essa em função da livre concorrência. Na disputa pela
fusão tem sido criar condições de competitividade no bandeira, esses comerciantes têm acesso a esses
mercado internacional para enfrentar as grandes benefícios indiretos. E o que percebemos é que a
empresas, que tenderão a dominar o mercado implantação da idéia de fusão já restringiu o mercado.
mundial. Nesse contexto, não temos desejo de ir Hoje, já há dificuldade de conseguir acesso a esses
fundo nessa questão, até porque nos fogem as benefícios indiretos e que normalmente sempre
informações necessárias para discutir esse assunto. ocorreram no âmbito de mercado.

Temos uma preocupação muito grande com o Teríamos ainda o aumento do poder de lobby
que acontecerá no mercado interno a partir dessa da indústria de bebida para o ingresso de empresas
fusão: talvez a Ambev dominaria 70% do mercado de estrangeiras no mercado e o crescimento da
cerveja, 40% do mercado de refrigerante, enquanto a concorrência interna. A partir do momento em que se
Kaiser ficaria com 16% e a Schincariol com 7,5%. tem uma empresa dominando 70% do mercado, o

Do nosso ponto de vista, isso forma um poder dessa empresa de influir no mercado, inclusive
monopólio ou um oligopólio, permanecendo as duas no âmbito do processo de decisão, é muito grande.
empresas, e tenderá a criar sérios problemas de Por último, a imposição da conhecida venda
distorção no mercado interno. Mesmo que casada, obrigando o comércio a distribuir seus
àcoplássemos a essa fusão uma rápida abertura no produtos com exclusividade. Isso funciona da
mercado para a entrada de empresas estrangeiras no seguinte forma: eu lhe concedo determinados
mercado brasileiro, teríamos, a curto prazo, a Ambev benefícios indiretos, desde que, além de você vender
com um domínio de mercado, em função o meu produto lia", você também venda toda minha
principalmente da implantação dos novos hábitos de linha de produtos com exclusividade. Isso é uma
consumo. Essas duas cervejarias dominam o prática que desequilibra o mercado. Temos
mercado já há muitos anos. A instalação da rede de determinados produtos-chaves. Por exemplo, a
produção, comercialização e distribuição dessas Coca-Cola é a Coca-Cola, a Antarctica é o Guaraná
novas cervejarias demoraria muito tempo. Antarctica. A partir do momento em que o
Acreditamos que em não menos de cinco anos seria comerciante é obrigado a fechar um contrato de
impossível ter grandes cervejarias estrangeiras exclusividade de venda dos seus produtos, você
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introduz seu refrigerante, mas o obriga a trabalhar
com sua cerveja e toda sua linha de refrigerantes.

A presente discussão tem-se concentrado
especificamente no "sim" e no "não". Na verdade,
essa discussão tem estado na mídia e nas mesas de
negociação por conta do seguinte aspecto: pode ou
não pode fazer a fusão?

Mas a grande questão que nos tem ocorrido no
âmbito interno, e que trazemos para cá, é a seguinte:
se ocorrer a fusão, que medidas restritivas serão
tomadas para garantir que o mercado não sofra um
desequilíbrio, que não haja de fato um monopólio?
Essa é a questão principal que eu quero deixaraqui.

Trazemos algumas sugestões que
consideramos importantes. Caso contrário, vamos
ficar apenas na discussão da possibilidade ou não de
fazer a fusão Brahma/Antarctica. Vamos dizer que a
tendência mundial vencerá e que realmente a fusão
acabará ocorrendo. E, se fizermos a fusão, quais são
as medidas restritivas que serão impostas para
garantir que não vamos ter um monopólio, na medida
em que quebramos, nesses últimos anos no País, a
maior parte deles e estamos criando, hoje, um
monopólio privado, ou pelo menos a possibilidade de
um monopólio privado?

Trazemos aqui algumas sugestões que
consideramos importantes. Seriam as seguintes
medidas restritivas: a primeira seria reduzir as
alíquotas de importação e criar condições favoráveis
para o ingresso a curto prazo das cervejarias
estrangeiras. Seriam os incentivos fiscais, terrenos
para a implantação de /lovas indústrias e outros
benefícios. Na verdade, isso já existe de certa forma
no âmbito de mercado, mas teria de haver um
desenho especial nesse caso.

Estabelecer um cronograma para a desativação
de unidades de produção e distribuição da Ambev
compatível com a implantação de novas indústrias
estrangeiras. De nada adianta você criar incentivos
fiscais e entregar o mercado desses cinco anos,
como eu disse, apenas à Ambev. É preciso que a
desativação das atuais unidades de produção
estejam compatíveis com a política de implantação
de novas cervejarias estrangeiras no País.

Definir um percentual mínimo de exportação de
cerveja e refrigerante para a Ambev. Ora, se a grande
justificativa para o nascimento da Ambev é ela ter
competitividade para exportação de produtos, então
nada mais justo do que estabelecer esse percentual
para garantir que isso não é apenas uma justificativa
de manutenção de um mercado cativo de monopólio.

Se hoje, por exemplo, a exportação da Ambev se
situa em torno de 0,5%, e deve ser alguma coisa
parecida com isso, nós precisamos ter o surgimento
da Ambev como uma forma agressiva de fazer essa
exportação. Temos de estabelecer o seguinte: o que
é essa exportação? São 20%? Então, a manutenção
da Ambev estaria ligada a "um percentual de
exportação de 20%.

Proibir a Ambev de firmar contratos de
exclusividade com a rede atacadista e com o
comércio. Isso precisa ser uma restrição. A Ambev
terá um poder de penetração e de controle do
mercado tão grande que, se ela puder fazer vendas
casadas, se ela puder firmar contratos de
exclusividade com as empresas, as outras terão uma
série de dificuldades de introduzir seus produtos no
mercado. Essa é uma questão que acho fundamental.
Nós teríamos de proibir a Ambev de firmar contratos
de exclusividade e, se ela os firmasse, não teriam
validade legal nenhuma.

Por último, estabelecer condições restritas que
obriguem a Ambev a mudar os nomes dos produtos
conhecidos no mercado caso sejam verificadas
distorções, cartelização ou descumprimento das
determinações. Esse é um outro mecanismo de
controle. Hoje a Ambev tem produtos de forte
penetração no mercado, como a cerveja Brahma, o
guaraná Antarctica, a cerveja f-ntarctica, e ela
poderia ter essa condição como uma das restrições,
caso ela não cumprisse essas determinações. E, se
fosse verificado um processo de cartelização, ela não
poderia comercializar esses produtos com esses
nomes no âmbito de mercado.

Deixo essas contribuições com o objetivo de
mudar um pouco o centro da discussão. Em vez de
discutirmos apenas se "sim" ou ~e "não"·, devemos
discutir o que vamos fazer para garantir que não
estamos apenas ajudando duas empresas a
formarem um grande monopólio na linha de
refrigerantes e cervejas no País.

Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) 

Agradecemos a participação ao nobre expositor. É
importante esclarecer que o grande objetivo desta
audiência pública é colher subsídios dos expo.sitores
que representam diferentes segmentos, para que os
membros desta Comissão analisem, a posteriori,
apresentem e oficializem uma postura à Secretaria de
Direitos Econômicos.
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Com a palavra o próximo expositor, Sr. Carlos
Alberto da Fonseca, Presidente da Federação
Nacional das Associações de Revendedores

- Brahma.

O SR. CARLOS ALBERTO DA FONSECA - Sr.
Presidente, membros da Mesa, como representante
dã Federação das Associações de Distribuidores de
Cerveja, Chope e Refrigerante, tenho uma posição
que difere um pouco do que aqui foi abordado.

Nossa-posição, como representante de uma
classe de aproximadamente 350 distribuidores, é no
sentido de que a fusão deve ser concretizada. Por
quê-? Porque quem determina realmente a
competição e garante bons serviços e emprego para
mão-de-obra não-especializada é a rede de
distribuição. Representamos, hoje, com a Ambev, a
Kaiser e todas as distribuidoras, aproximadamente
oitocentos distribuidores. Geramos cerca de 20 mil
empregos diretos e 50 mil indiretos. Atendemos a
todos os varejistas, em todas as regiões do País. O
consumidor mais desprovido financeiramente é
atendido no seu hábitat.

Como distribuidor, entendemos que, para que a
competição e realmente seja efetivada, as redes de
distribuição têm de ser mantidas independentes,
fortes e com marcas exclusivas. Temos plena
consciência de que, com uma rede estabilizada e
forte, quem será beneficiado é o consumidor, porque
quem está trabalhando intensamente na ponta, no
final, para que o consumidor tenha um bom
atendimento, somos nós, da rede de distribuição.

Como representantes, estamos nesse mercado
há aproximadamente cinqüenta anos, passamos por
todos os tipos de planos e ajustes econômicos e
continuamos firmes e fortes, atendendo tanto a maior
quanto a menor rede de varejo. E vamos a sua casa.

Acho importante que as federações das
associações se manifestarem a favor da fusão. Nada
vai impedir que a competição continue acirrada e
competente no mercado final.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) 
Agradecemos ao nobre expositor a participação e a
presença, mais uma vez, nesta Comissão.

Passamos a palavra ao Sr. José Humberto Pires
de Araújo, Presidente da ABRAS, Associação
Brasileira de Supermercados.

O SR. JOSÉ HUMBERTO PIRES DE ARAÚJO
- Sr. Presidente, Deputado Flávio Derzi, caro
Secretário Cláudio Monteiro Considera, Srs.
Membros da Mesa, Srs. Deputados Mpmhrnc;: das

duas Comissões que pnalisam· esse processo de
fusão, demais expositores, senhoras e senhores,
manifesto minha satisfação· de estar presente
novamente a esta Comissão.

Da nossa parte, os supermercados são
responsáveis pela comercialização de cerca de 30%
do mercado de cerveja, com predominância das
cervejas em lata. Vou dizer· como a questão se
apresenta para a Abras neste momento. Como disse
o nosso companheiro César Gonçalves, é muito difíciT
responder se a posição da entidade é a favor ou
contra comum simples "sim" ou "não". É preciso - e a
Comissão tem esta função - levantar algumas
questões que precisam ser respondidas para
esclarecer as posições das empresas, a fim de que se
possa formar juízo a respeito da efetivação ou não da
fusão.

O setor já manifestou, na imprensa e por escrito
ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
CADE, sua posição de cautela. A nosso ver, é preciso
levantar algumas questões que precisam ser
respondidas. Gostaria de dizer que temos
acompanhado com atenção as atitudes das
empresas nos últimos meses, depois do anúncio da
fusão. Como responsáveis, e provavelmente por ser o
canal que tem a maior possibilidade competitiva, por
conta da importância do setor supermercadista 
evidentemente aí representando 30%, mas há uma
negociação um pouco mais acirrada com o setor
supermercadista -, estamos acompanhando com
bastante atenção esse comportamento e as
movimentações das relações de mercado e de
consumo. Até o momento não houve nada que nos
causasse maiores preocupações. As notícias que
temos são as que a imprensa veicula, dizendo dos
benefícios que essa fusão poderá ocasionar para
uma grande empresa nacional alcançar o mercado
internacional.

Mas o companheiro César Gonçalves
novamente tem razão quando chama a atenção para
os aspectos relativos ao mercado interno, que
necessitam ser esclarecidos. Por exemplo, como fica
o abastecimento no mercado interno? Que garantia
teremos de que o mercado interno será totalmente
abastecido, sem efeitos sazonais que conhecemos,
sem essas distorções de comportamento de relações
de negócios, que foram aqui elencadas pelo
companheiro César Gonçalves? Como ficam as
distribuições das marcas? Serão feitas efetivamente
por distribuidores independentes ou serão
associadas a um único distribuidor? Essas questões
também precisam ficar claras, porque nossas
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relações de negócios são efetivamente com
distribuidores. Eles é que vão aos supermercados
negociar e entregar os produtos. Precisamos saber
como fica essa relação da porta da fábrica para fora,
para o mercado.

Certamente qualquer processo de fusão tem
como objetivo maior aumentar a competitividade. E
aumentar a competitividade significa ser mais
eficiente e, para ser mais eficiente, da porta da fábrica
para dentro, ocorrerão modificações de
procedimentos que tornarão a empresa mais
eficiente. Precisamos nos preocupar bastante em
como fica a relação da porta da fábrica para fora.
Essa questão precisa ser levantada.

Outro aspecto a considerar é com relação à
abertura para o mercado internacional, não só com a
possibilidade da exportação. No mercado globalizadO
em que vivemos, acho muito importante que o Brasil
crie condições para que suas empresas possam
competir no mercado internacional. Mas é preciso
saber como fica também a possibilidade das
importações dos produtos para fazer frente a
possíveis distorções do abastecimento do mercado
interno.

Finalizando mirlha exposição - deixo o restante
de tempo como crédito para utilizar nas respostas,
caso seja necessário -, gostaria de registrar mais
uma vez a satisfação de estar nesta Comissão. Como
sempre, estaremos absolutamente atentos aos
acontecimentos e dispostos a prestar os
esclarecimentos necessários, a fim de chegarmos a
uma decisão que traga benefícios para o mercado
interno, para as empresas, no campo da competição,
sem trazer prejuízo nas relações de mercado e de
consumo.

Sr. Presidente, inicialmente eram essas minhas
considerações.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) 
Agradecemos ao Presidente da Abras, Sr. José
Humberto Pires de Araújo, a sempre brilhante
participação. Quero ressaltar a presteza com ,que
V. SII atende aos convites para participar dos eventos'
desta Comissão.

Com a palavra o Sr. Luiz Lobão, Vice~Presidente
de Assuntos Governamentais da Coca-Colá no
Brasil.

O SR. LUIZ LOBÃO - Exm!! Sr. Deputado Flávio
Derzi, Presidente da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, Srs.
Deputados membros desta Comissão, representanté,
da Secretaria de Acompanhamento Eco'nõmico do

Ministério da Fazenda, Sr. Cláudio Monteiro Considera,
,demais expositores desta audiência pública, em
primeiro lugar, informo que, infelizmente, o Sr. Stuart
Cross, Presidente da Coca-Cola no Brasil, ficou
impossibilitado de participar desta reunião, tendo sido
designado, com bastante orgulho, para representar a
Coca-Cola nesta Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.

O objeto desta audiência é discutir a fusão de
dois competidores no mercado de bebidas: Brahma e
Antarctica, grandes empresas e fortes competidoras,
tantó no segmento de cerveja quanto no de
refrigerantes. Sua fusão na Ambev irá, sem dúvida,
fortalecer ainda mais suas operações e sua
capacidade de agir nesse segmento de negócios.

Nós, da Coca-Cola, não temos conhecimentos
técnicos suficientes para falar dos resultados dessa
fusão para o setor de cervejas. Como é de
conhecimento geral, a Coca-Cola, no mundo todo,
foca seu negócio exclusivamente em refrigerantes. É
nessa área que temos expertise, experiência
considerável.

No que diz respeito ao posicionamento tomado
pela Kaiser em relação à Ambev, esclarecemos q'le
não participamos da administração da Kaiser, sendo,
única e exclusivamente, acionista minoritá"!o dessa
empresa. Conseqüentemente, e em função do
exposto, não nos envolvemos em atividades
desenvolvidas pela Kaiser no seu dia-a-d;[; gerencial.

Por um lado, a Coca-Cola concorda que ess"
fusão tem de ser cuidadosamente examinada pelas
autoridades responsáveis e que algumas condições
deverão ser impostas para a conclusão do negócio.

Somos completamente a favor das medidas já
anunciadas e tecidas. Conforme dIsseram os
expositores que me antecederam, a Ambev deverá
manter três diferentes estruturas: marketing, vendas
e distribuição. É importante frisar toda a parte de
distribuição, com suas redes de distribuidores
,separadas e exclusivas por marca.

Também esperamos que outras salvaguardas
sejam impostas, principalmente a de não permitir que
aconteçam vendas casadas, pois alavancariam o
crescimento de uma categoria de produto, graças a
outros produtos da Ambev, de uma forma
anticompetitiva.

No entanto, a Coca-Cola tem perfeita
consciência de que fusões e consolidaitões são um
passo natural no atual ambiente de trabalho.
Recânhecemos' e apoiamos que empresas menores
evoluam através de consolidações, transformando-se
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em empresas maiores, se o objetivo dessas
empresas é de se tornarem mais competitivas.

Tais fusões deverão ser julgadas pela forma
como afetam o consumidor. Ou seja, o Governo
deverá impor restrições para garantir que os
consumidores sejam os beneficiários finais desse
processo.

Nossa companhia acredita firmemente no
mercado livre. Nos últimos 57 anos, ela tem
trabalhado no Brasil criando valor, não apenas para
nossas marcas, mas também para o País e para
nossos consumidores e nossos funcionários.

Um negócio saudável é aquele que beneficia
cada uma e todas essas partes. Os consumidores
nos recompensam comprando os produtos da
Coca-Cola. Os vários níveis de Governo também têm
reconhecido nossos esforços e se tornaram parceiros
do sistema Coca-Cola na expansão de nossos
negócios, criando empregos e desenvolvimento em
todo o País.

O sistema Coca-Cola no Brasil inclui hoje 21
fabricantes autorizados, com 167 unidades de
produção e distribuição espalhadas por todo o País,
em todos os Estados da Nação. Essa estrutura gera
nada menos do que 37 mil empregos diretos e algo
como 330 mil empregos indiretos. Nossa operação
paga cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais de
impostos ao ano, o que seguramente nos posiciona
como um dos grandes contribuintes de todo o Brasil.

Ao longo da nossa história, aprendemos a
confiar no bom senso e na capacidade de julgamento
deste Congresso e das entidades reguladoras do
nosso País. Estamos seguros de que todas essas
entidades, com o suporte desta Casa, tomarão as
precauções necessárias para garantir que a
competitividade no mercado de bebidas não será
ameaçada pela criação da Ambev.

Uma estrutura de regulamentação tem de existir
e ser seguida cuidadosamente para encarar o
crescente número de fusões e aquisições que estão
vindo para mudar o modo de fazer negócios no Brasil
e em todo o mundo.

Tudo o que a Coca-Cola espera do Governo é
justiça nos nossos segmentos de negócios: o
segmento de refrigerantes. Este é um setor onde
empresas informais se tornaram uma ameaça para
os negócios formais, que cumprem suas obrigações.
Alguns dos competidores nesse segmento são
capazes de oferecer preços extremamente baixos ao
consumidor por não cumprirem suas obrigações
fiscais, entre outras. As autoridades envolvidas estão

a par desse fato e já começaram a tomar as medidas
legais necessárias para controlar essas operações.
Confiamos em que as agências reguladoras não
permitirão mais desequilíbrios no segmento de
refrigerantes.

A Coca-Cola tem sido e vai continuar a ser muito
comprometida com o Brasil. A cada ano, renovamos e
aumentamos nossos investimentos no País. No
começo de 1999, no meio da crise de desvalorização
do real, o sistema Coca-Cola tomou a difícil decisão
de expandir ainda mais os investimentos. Na verdade,
vamos investir mais de 100 milhões de reais além do
que estava previsto no nosso planejamento para o
ano de 1999.

Estamos buscando oferecer aos nossos
consumidores um valor maior pelos nossos produtos.
A Coca-Cola manteve a mesma qualidade, mas está
chegando ao consumidor a um preço ainda mais
baixo, mesmo quando a desvalorização e o aumento
na inflação significaram um incremento na maioria
dos nossos custos operacionais. Isso foi possível
porque nossos fabricantes e nós, na Coca-Cola
Brasil, tomamos a decisão de um corte significativo
em nossa rentabilidade, que garantiu a continuidade
de nossos planos e investimentos no Brasil. Essa é a
demonstração de confiança que a Coca-Cola
deposita no Brasil.

Com essas decisões, contamos que vamos sair
da crise da mesma forma como esperamos que
nosso País saia: mais forte, em uma posição melhor e
mais preparado para buscar oportunidades melhores
e maiores do que antes.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) 
Agradecemos ao nobre expositor ;:i participação.

Antes de dar prosseguimento às exposições,
esta Presidência comunica que, por meio de um
acordo de coordenadores de bancada, foi realizado
sorteio para determinar a ordem da participação das
duas empresas envolvidas: Kaiser e Ambev.

Passo a palavra ao Sr. Danilo Pálmer, membro
do Conselho de Administração da Ambev, que
representa nesta oportunidade as empresas Brahma
e Antarctica.

O SR. DANILO PÁLMER - Bom-dia a todos.
Exmº Sr. Presidente da Comissão de Defesa do

Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, Deputado
Flávio Derzi; Srs. Vice-Presidentes da Comissão,
Deputados Luciano Pizzatto, Celso Russomanno e
Paulo Baltazar; Sras. e Srs. Deputados; expositores;
representantes da imprensa; senhoras e senhores,



Novembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 18 55173

em primeiro lugar gostaria de manifestar nossa
satisfação em aqui estar como membro do Conselho
de Administração da Ambev, representando a
Companhia Antarctica Paulista, a Companhia
Cervejaria Brahma e a Ambev, Companhia de
Bebidas das Américas, e em nome dos Srs. Vitório de
Marque(?) e Marcel Teles(?), co-Presidentes destas
empresas, bem como dos demais integrantes do
Conselho de Administração, para prestarmos os
esclarecimentos necessários aos Srs. Deputados
sobre o processo de fusão das companhias Brahma e
Antarctica, que se encontra sob a análise da
Secretaria de Acompanhamento Econômico e da
Secretaria de Direito Econômico e do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica - CADE.

Gostaria ainda de parabenizar esta Comissão,
que, de forma democrática, vem realizando diversos
debates sobre temas de interesse dos consumidores
e da sociedade em geral.

Sr. Presidente, gostaria de solicitar de V. Exil

compreensão -e tolerância quanto ao tempo
destinado à minha fala, pois os -assuntos que
pretendo abordar são fundamentais para um melhor
entendimento desta Comissão, além do que
represento mais de uma empresa. Procurarei ser o
mais conciso, no intuito de esclarecer -nossas
posições e razões para a fusão que resultará na
maior empresa de bebidas da América Latina e uma
das dez no mercado global.

Fazendo minhas as palavras do Governador
Mário Covas, quero dizer que este novo mundo não é
uma opção, mas um fato. Aproveitarei parte das
brilhantes palavras citadas em discurso pronunciado
pelo Senador Pedro Piva, em 10 de março de 1999,
antes da fusão, no plenário do Senado Federal, que
denominou seu discurso de a hora da verdade. E S.
Exil foi muito feliz na sua abordagem quando disse
que a internacionalização dos capitais e a
interdependência econômica são características dos
atuais mercados globalizados. E a globalização é um
fato da nossa era. Não é de direita nem de esquerda,
não é liberal nem conservadora. É simplesmente um
fato que não se pode ignorar. Ignorar a globalização é
dar marcha a ré na história.

Em outros trechos do seu discurso chamava a
atenção para a desnacionalizaçãó da indústria, onde
em 1.181 processos de fusões e aquisições, nos
quatro anos do primeiro Governo do Exmº Sr.
Presidente da República Fernando Henrique
Cardoso, 650 fusões e aquisições contaram integral
ou parcialmente com o capital estrangeiro. Indicava
ainda como caminha velozmente o movimento de

desnacionalização, nos seguintes trechos: de 1980 a
1995 a participação das empresas que têm capital
estrangeiro minoritário ou majoritário cresceu de 29%
para 42%, do total do faturamento da indústria de
transformação. Neste período a participação
estrangeira no setor de máquinas e de equipamentos
passou de 40% para 62%.

De janeiro a junho do ano passado os
estrangeiros estiveram presentes em 71 % das
aquisições contra 55% em 1997 e 33% em 1992. A
participação dos estrangeiros ainda é maior nas joint
ventures: 90% em 1998, contra 86% em 1987. De
1994 a 1997 o capital nacional das empresas de
autopeças caiu de 52% para 40%. Em 1992, vinte e
uma empresas brasileiras se associaram ou foram
compradas por grupos estrangeiros e, no passado,
esse número pulou para 204.

As companhias controladas por estrangeiros
g~ram mais da metade do faturamento líquido de
todas as empresas instaladas no Brasil. Em 1980, era
28%.

Afirmava, demonstrando sua preocupação e
senso de oportunidade que nunca como agora, nos
anos recentes, sur.Qiu oportunidade tão favorável para
lançarmos uma grande ofensiva exportadora,
aproveitando a desvalorização do real ante ao dólar,
mostrando que aí estava a saída por mais produção,
emprego e renda. É nesse contexto que Ambev se
insere.

A nova empresa pretende consolidar as
participações das fundadoras nos segmentos
domésticos em que atuam e competem. Vai usar as
óbvias sinergias para avançar em setor de bebidas
em que nem a Brahma, nem a Antarctica tinham
posições expressivas, como nas áreas de sucos, de
águas, de isotônicos e de chás; vai modernizar suas
estruturas para buscar eficiências que atinjam
padrões internacionais; vai explorar os mercados
externos, gerando empregos no Brasil e abrindo
espaços para exportação dos guaranás, cujas
potencialidades são indiscutíveis, através de
parceiros de grande porte e larga base internacional.

Estamos explicando ao Cade nossa posição em
um processo que teve início no mesmo dia em que
oficializamos que a Ambev nasceu a favor do
consumidor brasileiro, que teve assegurada a
existência de todas as marcas, de suas bebidas
preferidas. Sabe que a concorrência entre suas
marcas preferidas será mantida e estimulada pela
decisão da Ambev - e gostaria de enfatizar - de
conservar independentes as redes de distribuição
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das marcas Antarctica, Brahma e Skol, em uma Com a criação de uma multinacional brasileira
operação da qual participam e nos apóiam cerca de com condições de competir em um mercado
750 empresas distribuidoras em todo o País, globalizado, a Ambev torna-se a quinta maior
empresas brasileiras independentes, constituídas por empresa de bebidas do mundo: refrigerantes, água
empresários de todos os portes e de todas as regiões. mineral, chás e isotônicos; a terceira maior cervejaria
Só essas redes empregam mais de 35 mil pessoas e do mundo, cervejas e chope.
têm aproximadamente 2 bilhões de reais em capital É'a única maneira viável que enxergamos no
empregado. mercado internacional de exportações ou aquisições.

Nosso planejamento irá daratenção especial ao A fusão é benéfica para os consumidores,
problema do emprego, buscando soluções distribuidores, fornecedores e empregados .
negociadas, sendo que nesse aspecto hoje à tarde "Internacionalizar-se para não ser
nossos presidentes estarã,o em reunião com o internacionalizado." - Fernando Henrique Cardoso,
Ministro do Trabalho e líderes sindicais na busca de julho de 1999.

um entendimento. Combater a desnacionalização. Empresas
Ao mesmo tempo, avançaremos celeremente internacionais têm dominado nos vários setores da

no programa de instalação de novas fábricas, pois indústria nacional através de aquisições. Varejo: Pão
nas nossas projeções, com o crescimento do PIB da de Açúcar, Casino, lojas Renner, energia. Todos os
ordem de 3% a 4%, crescimento esse projetado pela senhores podem ver o processo de
Unicamp, necessitaremos, já a partir de 2001 , iniciar desnacionalização.
a construção de novas instalações fabris. Na A consolidação é uma realidade em todos os
caminhada estamos enfrentando a esperada reação setores e regiões. Exemplo: bebidas, Coca-Cola e
do nosso maior competidor, o Sistema Coca-Cola de Schwepes; supermercado, Carrefour e a rede
Empresas, em que a cervejaria Kaiser aparece em francesa; alumínio, Alcoa, Rawal(?) e etc.
primeiro plano, 100% controlada pela Coca-Cola e Gostaria de lembrar ainda que, no México, a
seus engarrafadores, e a cervejaria Heineken, 'Coca-Cola tem 68% do mercado; na Argentina, 61 %;
segunda maior cervejaria do mundo. Colômbia, 57%; .Venezuela, 69%; Chile, 74%;

Não imaginávamos que os competidores, ao Paraguai, 86%.
reagir a nossa chegada, se dispusessem a passarpor Em termos de exportação, podemos mostrar,
cima de certos princípios, publicando artigos que não dentro da globalização, como é o processo de
condizem com a realidade e que foram suspensos crescimento dessas empresas. A Interbrew
pelo Conselho Nacional de, Auto-Regulamentação associa-se com a Labatt, no Canadá, na Europa, na
Publicitária - CONAR, órgão controlador dos Ásia, na África e no México, e tem uma receita fora de
princípios normativos de propaganda brasileira. sua base de 66%. .A Heineken tem uma receita, fora

Também nio entendemos como os de seu país de origem, de 83% e a Anheuser Busch -
mencionados concorrentes se utilizam de uma nos Estados Unidos, que é um país de dimensão
barragem espúria, inverídica e apócrifa, que traduz o continental, logo possui um mercado interno muito
esforço absurdo de impedir que no Brasil, no novo grande e poderoso, tem uma posição similar à da
século, possa existir uma grande multlnacional Brahma no Brasil- tem 16,5% de receita auferida fora
brasileira. Não nos intimidamos. Nossa causa é a da dos Estados Unidos. A Ambev, hoje, possui 5% da
moderna economia brasileira que avança para o novo sua receita auferida fora do Brasil e com programa de
século, decidida a fortalec~.r suas empresas, exportação que não foi levado em conta em trabalhos
estimular os investidores, criar oportunidades de que foram divulgados, não por nós, mas pelos
trabalho' e, através da exportação, levar o consumidor concorrentes. Chegaríamos a 15% de participação na
externo a garantir emprego em nosso País. nossa receita com exportações, falando apenas de

Gostaria, neste momento, de expor algu~s Mercosul. A nossa capacidade na fábrica da
dados que ressaltam a verdade sobre a Ambev. Argentina já se encontra esgotada. Teríamos duas

O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) - alternativas: expandi-Ia ou exportar do Brasil. E a
Dispõe V. Si! de mais três minutos, porém atenderei a alternativa com a Ambev é exportar do Brasil.
sua solicitação. Gostaria que os senhores meditassem bastante

O SR. DANILO PÁLMER - Gostaria que V. Exas sobre o Custo 6rasil. As melhores empresas dos
vissem nossa introdução. Estados Unidos conseguem captar recursos a juros
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em tomo de 5% ao. ,8,no. Uma empresa brasileira de
primeira linha não çonsegue captar dinheiro por
menos de 15% ao ano. O estudo comparativo do
Jornal do Brasil mostra que uma Anheuser Busch,
Coca-Cola dos E~tados "unidos, opera com juros em
torno de 4,94%; a Meineken, na Holanda, com 4,98%,
e a Ambev, no Brasil, pom 15%.

Numa disputa para comprar uma empresa na
. América Latina, para uma .consolidação em nosso

continente, uma empresa de um país desenvolvido
pode pagar três vezes mais do que a empresa
brasileira. Motivo? O custo do dinheiro. Após a
desvalorização de janeiro de 1999, a empresa
brasileira passou a custar a metade, para um
comprador internaCional, do que custava em
dezembro de 1998.

Gostaria de chamar a atenção dos senhores
para a tendência dos mercados de bebidas. Os
senhores podem ver o crescimento das cervejas. E as
que crescem no Brasil são exatamente a Kaiser, a
Schincariol e outras, ou seja, as que denominamos
cervejas de preço.

Quando vemos a participação em supermercados,
os senhores podem ver que a maior importância do
supermercado na distribuição permite hoje a
qualquer produtor acesso imediato. As tão faladas e
famosas barreiras do passado já não mais existem, a
partir do momento em que as garrafas retornáveis
não freqüentam mais as grandes redes de
supermercados, que hoje trabalham com
embalagens descartáveis. O crescimento é óbvio.

Ao analisarmos o quadro de refrigerantes, os
senhores podem ver que os produtos retornáveis
decresceram 90%, enquanto a participação dos
produtos descartáveis subiu de 10% para quase 90%,
em refrigerante. Logo as barreiras estão sendo
ultrapassadas.

Benefício para o País. A criação da Ambev traz
benefícios tangíveis para a economia e a imagem do
Brasil: é· um dos poucos setores em que uma
empresa brasileira tem condições de se tornar líder
global, a sustentação de emprego e criação de novas
oportunidades de trabalho ocorre a médio prazo;
geração de divisas pelas exportações, que são
também garantia de empregos domésticos;
repatriação de divisas de operações obtidas no
exterior ao invés de remessas, como acontece hoje
com multinacionais estrangeiras.

As eficiências geradas beneficiarão os
consumidores e levarão à maior produtividade e
menores preços.

Posição da Ambev perante os cofres do
Governo. O montante t:le tributos pagos pela Anibev,
em 1998, representando cerca de iO% de todo o IPI
recolhido no País, 5% do ICM recolhido e 1,7% de PIS
e Cofins.

Ao consumidor, a manutenção em separado das
redes de distribuição da Ant-arctica, Brahma e Skol
assegurará a competição do mercado. Cabe lembrar
que cada empresário que distribui uma determinada
marca - temos aqui alguns - formam empresas
independentes. Se a empresa tentar vender uma
marca em detrimento da outra, eles serão os
primeiros a gritar, porque isso afetará imediatamente
o bolso de cada um, a rentabilidade de cada um.

Eficiência gerará redução no preço pago pelo
consumidor, as novas características das
concorrências. Ou seja, sinergias precisam e têm de
ser repassadas.

Para que os senhores tenham uma idéia sobre a
cadeia de preço, a fábrica é responsável por apenas
25% do preço; o varejo por 35%; impostos por 29% e
distribuição, 11 %. Para que possamos ter uma idéia
sobre produtividade, sobre como precisamos
caminhar, no Brasil - e não estamos falando apenas
de cerveja - , todos os segmentos, em todos os
ramos, precisam caminhar nessa direção. Fazendo
um comparativo, tomando a Anheuser Busch,
produtora da Budweiser como parâmetro, em 1992,
ela tinha em torno de 700 mil litros por empregado e,
em 1998, 1 milhão, 313 mil. A Brahma consegue
atingir dois terços dessa prod'utividade; a Antarctica,
um terço e a Kaiser em torno de 50% dessa
produtividade.

O nosso setor de bebida ainda terá de atingir o
padrão mundial, porque, a partir da Alca, que se
avizinha como mercado comum, como foi o caso do
Mercosul, os nossos competidores serão a Anheuser
Busch, a Miller, Modelo e qualquer outra cervejaria e
fábrica de bebida, de uma maneira geral, que tenham
suas bases fora do Brasil, que poderão entrar sem
barreiras ou com barreiras eqüitativas.

Emprego e exportação. É muito interes~ante

quando é posto que não conseguimos exportar.
Temos de lembrar que até 1995 o segmento era
incapaz de atender a demanda interna. Dessa época
em diante passou-se a construir novas fábricas com
maior produtividade e só então passamos a exportar.
Saímos de basicamente zero em exportação. em
1995. Em 1998, exportamos 43 milhões de litros.

Atendimento ao Mercosul. Hoje o câmbio é
favorável às exportações para o Mercosul. Temos de
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aproveitar nossas fábricas, principalmente as bases
instaladas no Sul do País, Rio Grande do Sul e Santa
Catarina, para que possamos incrementar nosso
marketing na Argentina, que já se aproxima de 15%
- quando era de zero há quatro ou cinco anos. Temos
um programa de exportação de quase 1 bilhão de
dólares. Isso significa que o consumidor externo está
garantindo emprego no Brasil.

Aspectos concorrenciais. Pedimos a um
economista da Universidade de Chicago, PhD em
Direito da Concorrência, William Lynk, que opinasse
sobre o assunto. Após consultar todo o material que
lhe enviamos, ele disse: "O significado da
contestação da Kaiser: continuo acreditando que o
simples fato da Coca-ColalKaiser estarem se opondo
fortemente à criação da Ambev é a maior evidência
de que o resultado da fusão será uma queda nos
preços. Isto é, o resultado final da fusão será
pró-competitivo, e portanto, benéfico para o consumidor".

Ainda segundo declaração do Sr. Paulo
Leonhardt, Diretor de Venda da Kaiser: "Nos últimos
dois anos, os preços da cerveja ficaram defasados. A
idéia é recuperar um pouco essa perda. Gostaríamos
de continuar com nossa política de preços [reajuste
de 10% nos preços], mas agora não é possível.
Vamos ver o que a Ambev vai fazer" (Folha de S.
Paulo, em 9-7-1999.)

Para concluir, gostaria de dizer que a Ambev
propõe-se, em qualquer momento, a garantir que
parte das sinergias serão repassadas a preço. E
afirma que os preços cairão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi)
- Agradecemos a participação ao Dr. Danilo Pálmer,
representante da Ambev - BrahmalAntarctica.

Tem a palavra o Dr. Humberto Pandolpho,
Presidente da Kaiser do Brasil

O SR. HUMBERTO PANDOLPHO - Meu
bom-dia ao Deputado Flávio Derzi, Presidente, e aos
demais membros da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias. Hoje, 29 de
setembfo de 1999, talvez seja um dia histórico para o
Brasil. I

O~vi duas declarações que me chocaram
bastante, as quais me permito repetir. Primeiramente
um dos nossos acionistas disse: "Nós não temos
controle nessa empresa". Depois ouvi de um
concorrente: "Essa empresa nos controla." Talvez eu
seja o elo para dizer quem me controla hoje: uma
empresa, um conselho administrativo de uma
sociedade em que cada um tem participação
acionária. Essa distribuição de controle não está

claramente nas mãos da Coca~eola,como foi dito de
forma errônea pelo Dr. Danilo.

No tempo a mim destinado irei mostrar aos
senhores o nosso pensamento. A Kaiser não está
brigando, tentando ser chata ou contra qualquer idéia.
Temos um pensamento, uma lógica e uma defesa a
fazer, dentro da legislação em vigor no Brasil. E nisso
iremos embasar o nosso pensamento aos senhores.

(Apresentação de transparências.)
Iremos começar contando quem é a Kaiser. Ela

foi fundada em 1982 pelo Sr. Luís Otávio Poças
Gonçalves, mineiro de Itabirito. A primeira empresa
surgiu em Divinópolis, Minas Gerais, e hoje há oito
unidades fabris, espalhadas do Ceará ao Rio Grande
do Sul. Foram investidos mais de 1 bilhão de dólares
em unidades fabris, equipamento, treinamento e
tecnologia. Temos hoje o faturamento de mais ou
menos 1 bilhão e 300 milhões de reais. Recolhemos
cerca de 650 milhões de reais entre impostos e
contribuições. Temos um plantei de 2 mil e 300
funcionários e somos responsáveis por mais ou
menos 6 mil pessoas, que integram toda a rede da
comunidade Kaiser.

Há cerca de uma ano, a Kaiser inaugurou sua
última unidade em Pacatuba, Ceará, que talvez seja o
primeiro exemplo do que vai acontecer caso essa
fusão seja aprovada. A unidade é absolutamente
nova, com tecnologia de ponta, de Primeiro Mundo,
mas hoje está com mais ou menos 60% de sua
capacidade ociosa. Isso porque temos um mercado
extremamente competitivo, e precisamos de tempo,
competência e trabalho para divulgar a imagem do
nosso produto na região e ter o direito de concorrer
com as mesmas armas dos nossos concorrentes.

Discordo do Dr. Danilo, quando ele diz que o
crescimento ocorrido foi o das empresas de preço.
Quero esclarecer que no mercado de cerveja existe
um mercado de preço abaixo de um real. A Kaiser não
é desse segmento; ela é a mais avançada cervejaria
do Brasil, em termos de qualidade e tecnologia.
Temos hoje uma novidade dentro do segmento, que é
a famosa gestão integrada de qualidade, e até o final
do ano todas as nossas fábricas terão certificado ISO.
Isso é um privilégio da Kaiser, que sempre optou pela
qualidade e pela tecnologia desde sua primeira
unidade.

Ouvi pessoas falarem coisas interessantes,
como: "Quem é Kaiser, para poder falar e mencionar
seu pensamento?". A Kaiser hoje, com seu quadro
muito simples, ocupa 16% do mercado de cerveja.
Portanto, aí está a minha autoridade para falar. Não
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estou discutindo o mercado de água, isotônicos ou
chás. Não tenho autoridade para isso. Tenho, sim,
competência e autoridade para ajudá-los a entender
o que se está propondo por meio da Ambev: o retorno
absoluto ao Brasil antigo, por meio do monopólio de
segmento em que atuo.

Esse seg!TIento pode ser visto claramente aqui.
Temos 16%; a Schincariol, 7,7%; outras pequenas
marcas, 3,4%; e a Ambev, ao somar a Skol, a Brahma
e a Antarctica, com suas diversas linhas de produto,
chega a 73% de participação no mercado.

Tenho, portanto, a autoridade de que fui
incumbido pelo Conselho da minha empresa. A
imprensa presente pode usar o número que
apresento a todos, porque é absolutamente oficial.
Essa é a composição acionária da Kaiser, que tem
causado distorção de linguagem ou comunicações
errôneas, provavelmente por parte de pessoas que
gostariam de distorcer o que estamos falando. A
Kaiser fala sobre o mercado de cerveja e os riscos
para o consumidor - ao que me vou ater - e sobre o
direito à livre concorrência no Brasil.

A Heineken tem 14% do negócio; a Coca-Cola,
10,27% diretamente e 4,95% indiretamente. Os
demais grupos - Vompar, Perma, Mineira, Ipiranga e
Rio de Janeiro - são constituídos no Brasil. O controle
é feito pelo sistema no qual sou Presidente da
empresa chamada Kaiser.

É interessante observar que também
participamos do Risco Brasil. A nossa empresa tem
os mesmos custos de captação da Brahma; capto
dinheiro aos mesmos custos de outras empresas, ou'
seja, um Risco Brasil de 15% a 16%.

A minha posição está esclarecida. Sou
Presidente dessa empresa e estou habilitado,
endossado pelo seu Conselho Administrativo, a falar
sobre o caso Ambev e alertar a todos aqueles que
vão fazer algum julgamento do risco que ele envolve.
Traduzirei .tal risco numa palavra bem pequena.
Aprendi em casa que temos de pôr limites, que até
para ensinarmos as crianças temos de falar "não"
muitas vezes. O ato que estamos praticando é o da
coragem de falar "não", de poder dizer "não" ao
retorno da monopolização, à distorção na
comunicação do que está por trás da Ambev.

Várias perguntas estão sem respostas em
relação ao caso. Portanto, gostaria de me ater à
questão da fusão. Não somos contra o princípio da
fusão, que ainda está sendo apreciado pelo mundo
inteiro, onde ocorrem fusões em grande escala. No

entanto, .ressaltamos que cada fusão deve ser
analisada em função de seu objetivo final.

Nessa ótica, iremos ver que a Ambev não
distribui seus benefícios para a sociedade brasileira.
Isso é muito claro.

Em primeiro lugar, todo esse racional foi
construído de acordo com a Lei Antitruste, de n2

8,884, que vigora no Brasil e está· sendo objeto de
analise pelo Cade. Ao fazermos a leitura dessa lei,
observamos que ela fundamenta sua concepção na
livre concorrência e na preservação do mercado, por
intermédio de dois pontos. Em primeiro lugar, ela
procura defender o consumidor, objeto mais amplo
desta Comissão, e em segundo, preserva a
concorrência. Claro está que não estou pedindo
favores para a Kaiser, mas para a concorrência e o
mercado consumidor.

O direito à concorrência leva-nos
evidentemente à liberdade de escolha do nosso
consumidor. Seria o contraponto do que aconteceu no
Brasil nos últimos anos, quando desmonopolizamos
vários segmentos, para criar justamente a
concorrência e favorecer o cónsumidor na qualidade,
no preço ou no serviço.

Esse caso é muito simples. A Lei nQ 8.884
estabelece obediência ao princípio de preservação
do mercado, o que significa defender o consumidor e
preservar a concorrência. Aí reside a nossa,
discussão absolutamente aberta com a Ambev.i:Em
primeiro lugar, tal fusão não traz vantagem alguma ao
consumidor brasileiro, porque é evidente que a
manipulação de preço ocorrerá, uma vez que ela já
existe hoje.

Foi informado aos senhores' que a Brahma e a
Skol, que detêm quase 50% do mercaçlo brasileiro e
são donos de certa sinergia pela força das marcas;
praticam os menores preços do mercado. Não é
verdade. Selecionamos algumas praças, dentre elas,
São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte,
Porto Alegre e Florianópolis, para mostrar que hoje
esses preços já são administrados em cima da cadeia
de preços de todo o mercado de cerveja.

Não é verdade também, como foi publicado hoje
no jornal, que estamos esperando o sinal verde, a
aprovação da fusão, para baixarmos o preço. Se
tivermos de fazê-lo, será feito agora, não precisamos
esperar a fusão. Se bem entendi que a fUs~o

destina-se à exportação, o mercado interno não pode
pagar o pedágio para que uma empresa brasileira
possa exportar.
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Vamos adiante. Ainda no conceito do que vai
acontecer com a concorrência, é evidente que haverá
agora um massacre, porque 73% do mercado
nacional será controlado, haverá liderança absolutél
em todos os segmentos, regiões e canais do B~sil.

Por último, isso vai gerar umdesequilíbrio de forças,
desnecessário e inoportuno ao mercado. brasileirQ.

Volto ao caso do Ceará, onde ·acabamos de
abrir uma fábrica em j;lacatuba. Lá a·Ambev ficará
com 96% do mercado. É evidente que essa posição
demonstra absoluto desequilíbrio, o monopólio que
não está sendo apresentado. Coube à Kaiser
apresentar esses números aos senhores, para que
vejam que a menor participação da Ambev será no
Paraná, com 55%.

Olhemos o quadro sobre a liderança das
marcas no Brasil: a Kaiser, em vermelho, aSkol, em
amarelo, a Brahma em verde e a Antarctica em azul.
Como ficará isso? Haverá o predomínio total da
Ambev. É evidente que vai acontecer um
desequilí~rio, o que alterará as forças e prejudicará o
consumidor.

Se não há benefício algum para o consumidor e
a livre concorrência, a outra pergunta seria: quem
ganha com isso? Passeamos pelos trabalhadores,
fornecedores e cofres públicos. Os trabalhadores já
se manifestaram, preocupados com as demissões
que estão ocorrendo e ocorrerão. Não sou eu que
estou falando isso; está publicado nos jornais que as
demissões estão ocorrendo. Além disso, afirma a
direção da Brahma, por meio do Sr. Magim Rodriguez
Júnior: "É isso mesmo, vamos aproveitar as
sinergias."

Quem vai ganhar com isso? Primeiro, o
consumidor estrangeiro, porque já disse o Sr. Magim:
"O que realmente queremos é comprar empresas lá
fora:' Esse é o objetivo maior da companhia: comprar
empresas e gerar emprego no exterior. Aqui já está
controlado, já existe o monopólio. Em segundo lugÇlr,
ganliará o controlador da Ambev. Diz ainda o Sr.
Magim: "Quero saber quanta grana estou tirando
desse mercado".

Se isso tudo é verdade, a história de criação de
multinacional verde e amarela passa a ser um conto
de fadas, porque, primeiramente, o produto não é de
exportação. Em todos os países que analisamos
vemos que a participação das cervejas importadas é
muito pequena. No Brasil ela é praticamente
desprezível, a importação de cerveja não regula o
mercado e a exportação não ocorre, porque o custo

de distribuição é muito alto. A cerveja tem a
característica de ser produto de consumo local.

Sabemos que tudo isso ocorrerá e que o
mercado tem de ser protegido, porque o Brasil é o
quartQ maior mercado de cerveja do mundo. Portanto,
,é evidente que uma empresa desse porte quer
dominar e monopolizar o mercado. Não devemos
pagar o preço na condição de brasileiros.

Pergunto novamente: quem ganha com isso, se
estamos perdendo na condição de consumidores, se
a concorrência vai ficar inibida, absolutamente
engessada e massacrada, e se não haverá benefício
para .. a sociedade? Está ganhando um grupo
pequeno, privado. Isso está transparente nas
palavras do Dr. Danilo Pálmer, quando disse
claramente que a empresa é nacional, verde e
amarela, mas os benefícios não serão transferidos
para a sociedade, e, sim, para um grupo privado.

Deixo a seguinte mensagem aos senhores: a
nossa reivindicação não está presa a benefícios para
a K~iser. Queremos julgamento justo e imparcial. Se o
caso é exportar guaraná, vamos fazê-lo, mas não
.vamos monopolizar o mercado de cerveja. Que todos
pensem no que pode acontecer no Brasil daqui para
frente. Hoje conseguimos enxergar as restrições, mas
aquilo que não for estabelecido não será cumprido e
não poderá ser cobrado.

Sr. Presidente, obrigado pela oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) 
Agradeço ao Dr. Humberto Pandolpho, Presidente da
Kaiser, a participação.

Antes de passar ao último expositor, registro a
presença do Presidente da Confederação Nacional
dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e
Afins, Miguel Valente Neto.

Concedo a palavra ao Dr. Cláudio Monteiro
Considera, Secretário de Acompanhamento
Econômico do Ministério da Fazenda, a quem
agradeço a forma fidalga, prestativa e çordial com
que atende aos convites e solicitações desta
Comissão. Sem dúvida alguma, o Sr. Secretário vem
demonstrando respeito muito grande pela Câmara
dos Deputados.

Com a palavra o nobre Secretário.

O SR. CLÁUDIO MONTEIRO CONSIDERA 
Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, sinto-me grato por
mais uma vez estar nesta Comissão, prestando
esclarecimentos a V. ExAs.

Irei falar sobre como a Secretaria de
Acompanhamento Econômico avalia esse caso em
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terrrios estritamente técnicos, do ponto de vista do
objetivo, que é a defesa da concorrência.

Gostaria de chàmar a atenção de tOdos para o
fato de que a opção pela economia de mercado levou
a uma série de ações, no sentido de que esse
mercado efetivamente funcionasse. A privatização, a.
liberação do comércio eXterior e a desregularnentaçã()
do mercado interno foram medidas adotadas no sefrticÍo

.de criar o mercado na eoonomia brasileira.
A polftica antitruste, que visa a impedircondutas .

restritivas ao funcionamento do mercado,' atLIa de
duas maneiras: mediante análise de .atos de'
concentração, como é' o caso especffico da Ambév, e
exames de restrição aofuncionamenf6 do mercado,
por intermédio de práticas "anticoncorrei1ciais",
como, por exemplo, a existência de cartéis ou casos
mencionados há pouco, dentre eles, vendas casadas
ou contratos de exclusividade, que são tratados
também no âmbito da defesa da concorrência.

Determinadas expressões do estilo
"multinacional verde e amarela" ou "amaU la
beautiful", usadas muitas vezes por um ou outro
lado, não entram em consideração em nossa análise
técnica de defesa da concorrência.

Estamos analisando estritamente aquestãodq
mercado brasileiro e como podemos belleficiàr"'ci
consumidor.

Gostaria de lembrar que a concorrência é
também uma polftica de desenvolvimento econômico.
Como ela opera? Por que ela pode levar a isso? Em
primeiro lugar, a concorrência faz com que a
qualidade dos produtos aumente. Em segundo lugar
está a questão da diversidade de produtos e
lançamentos, a procura de novidades, o que beneficia
a sociedade de maneira geral. Outro aspecto é a
inovação no processo de produção e a redução de
custo, o que acarreta também diminuição de preços.
Há ainda o aumento da renda real do consumidor, na
medida em que' a redução de preços permite-lhe
adquirir maior quantidade do mesmo produto ou
comprar outro produto. Isso provoca o aumento da
demanda, da produção e do emprego. Portanto, a
concorrência é evidentemente polftica de cIeserM:lIvimento
econômico. .

O sistema brasileiro de defesad~ conco(rêtl~ia" .
é formado pela Secretaria de. ACç)niPan~m!mt9
Econômico, que faz a instrução técÍ1i.co~~oti."P,1i~a
do processo, pela Secretaria de Direito EconÔmico;,
do Ministério da Justiça, que faz a instrução jurfdlcà
do processo, e pelo Cade, tribunal-que utiliza nossas

análises para embasar seu julgamento final, sempre
em termos da ~efesa da concorrência.

Co.mo .é feita a avaliação da Secretaria de
Acompanhamento Econômico? Quando lá cheguei
encontrei processos com Pareceres muito diversos,
tanto em termos.de qualidade quanto de abordagem
téCnica. Para que . a sociedade tivesse total
consciência dei como analisamos cada um desses
atos, resolvi elaporar um guia de análise dos atos de
çanc!=mtração,. no sentido de que nossos pareceres
.tiveSsem melhor qualidade, bem como houvesse total
isonomia .em .relação ao tratamento dos agentes

. econômicos e procedimentos técnicos. Foi distribufdo
aos. Srs. Deputados documento em que há um
conjunto de informações, do qual consta o guia de
análises.

Como estamos utilizando o guia de análise no
caso específico da Ambev? Estamos em via de
concluir nosso parecer final. A Ambev solicitou-nos a
extensão do prazo em mais quinze dias para agregar
novos documentos ao caso, assim como haviam feito
anteriormente outras .empresas. Esse procedimento é
normal. Para V. E~$ terem uma idéia, dos trinta dias
de prazo'pata avaliação .do processo transcorreram
apena$cinêÓ~ em função dos diversos pedidos de
ilJfQrmaçãi:;>. qu~fomosobrigados a fazer e dos
Pedidos"dê ;'proielaç'o' 'de' prazo para entrega de
documentos. .'

No caso da Ambev, gostaria ·de chamar a
atenção de V.' Ex·s para o fato de que todo ato de
concentração tem efeitos positivos e negativos sobre
a eficiência da economia. Os efeitos negativos estão
em que pode haver aumento do poder de mercado e
possibilidade do efetivo exercfcio desse poder de
mercado. Os efeitos positivos são as economias de
escala e a redução dos custos de transação, que
podem trazer benefícios ao consumidor por
intermédiode diminuição do preço.

'Estamos emitindo pareceres favoráveis para os
atos de concentração que tiverem efeitos Ifquidos não
negativos para o bem-estar 'econômico. Portanto, na
análise técnica avaliamos o bem-estar econômico e
procuramos ver se os efeitos lIquidas da fusão não
serão negativOs..

"Não i·poss(V$.I· fa~ei' qualquer julgamento a
paio"'; .TemOs:..(1$.Jazer análise detalhada das
pondiÇ5$s de ·Ç<?r,lcôtrência. especffica. Utilizat:TI0s
~o.ssoguiª.de·fóri1ia!ir~duziro grau de subjetividade
dá análise. ·Não .Se deve concluir que da alta
participação' no mercado decorra o exercfcio de
poder, ou seja, o aumento de preço pela Ambev. O
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fato de pura e simplesmente aumentar o grau de dessas localidades? bual a viabilidade econômica
concentração no mercado não implica desse mercado?
necessariamente que te.remos aumento de preços. Chegamos a algumas conclusões. Não há

Temos de avaliar as demais condições, para problema no mercado de sucos, chás e isotônicos, já
sabermos se o aUmento de mercado da empresa que não há sobreposição de atuação. A fusão leva
levará efetivamente ao exercício de poder. Existem pura e simplesmente à entrada de uma ÇlU outra
condições que podem evitar à Ambev exercitar o naquele mercado. Uma ou outra não atuava nesse
poder de mercado, como, por exemplo, importações mercado específico, o que não leva a qualquer
elevadas ou a possibilidade de importação. Daqui a concentração.
pouco, veremos que descartamos essa possibilidade, No caso do mercado de refrigerantes, já
porque há no Brasil cerca de 1% de importação de salientei a rivalidade da Coca-Cola e das tubaínas. O
cervejas. O país que mais importa cerveja é a Itália, mercado de águas é bastante pulverizado, não
algo em torno de 15%, mas diversos países europeus apresenta muitos problemas. Quanto às cervejas,
apresentam aproximadamente 6% a 7%, o que estamos analisando se o mercado·de operação é
demonstra certa dificuldade em se contestar o nacional ou se existem vários mercados regionais.
mercado por intermédio de importação de cerveja. Então, avaliamos esse caso em função da

A segunda questão é a possibilidade de entrada própria estratégia das empresas em termos de
de competidores num período curto de tempo, alcance no mercado, do tamanho das plantas
suficiente para atender aos consumidores existentes no Brasil de forma geral, localizadas por
interessados em mudar de produto. regiões. Há cerca de 42 plantas de cervejarias no

O terceiro aspecto é a existência de Brasil e estamos analisando o raio de ação de cada
competidores efetivos no mercado, que tenham uma delas, sua capacidade produtiva, sua
condições, tanto em termos de produção quanto de produtividade média. Com isso, saberemos se o custo
marca, de atender aos consumidores descontentes do transporte atrapalha a concorrência, a partir de
com eventuais elevações de preços. qual quilometragem o custo de transporte pode ser

A estrutura de mercado vigente não deve entrar efetiva barreira à entrada de outras empresas
na análise, mas, sim, seu aumento. No caso de naquele mercado.
refrigerantes, já existia uma concentração no Essa avaliação de mercado é bastante
mercado, do qual a Coca-Cola detém 50%. A fusão trabalhosa e está sendo feita qom muito cuidado, uma
AntarcticalBrahma aumentará o grau de vez que ainda estamos recebendo informações finais
concentração da Ambev para algo em torno de 40%, a respeito do caso.
ainda assim inferior à da Coca-Cola. A partir disso, passamos a analisar a questão da

Passamos a analisar a possibilidade de parcela de mercado. Foi demonstrado que no
exercício de poder de mercado, ou seja, de uma mercado nacional ela era de 70%, mas poderá chegar
empresa poder aumentar os preços em relação aos a 96%, se considerarmos alguns mercados regionais.

-qUe vigorariam em condições de concorrência. Para Quando ela é maior do que 20%, temos que avaliar a
uma definição mais precisa, é o ato de uma empresa possibilidade de exercício do poder de mercado, que
aumentar os preços, reduzir as quantidades e é a terceira fase da análise. Ou seja, a maior
diminuir a 'qualidade e variedade de produto, em concentração de mercado é condição necessária,
relação ao que vigoraria caso não houvesse o ato de mas não suficiente para o exercício desse poder. A
concentração. condição complementar é a de que existam

Passamos, então, a examinar o que é mercado condições de mercado que tornem a conduta de
relevante para o exame desses atos de concentração. aumentar preços lucrativa.

,Será o nacional ou o regional? Para isso, temos de Para saber se há possibilidade de o poder de
fazer comparações com produtos substitutos, mercado ser exercido, analisaremos as' importações
próximos. iEstamos avaliando, por exemplo, o - que, como disse, são irrelevantes - e as
mercado ~e cada um dos produtos: cervejas, condições de entrada de novos competidores no
refrigerantes, águas, sucos, chás e isotônicos. Qual a mercado, o que inibiria o exercício do poder de
dimensão geográfica desse mercado? A área onde mercado.
vendem esses produtos é economicamente viável, No caso da Ambev, estamos verificando a
em função da existência de plantas em algumas existência de barreiras à entrada de novos
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competidores, tais como, a necessidade de rede de
distribuição estruturada, a força das marcas na
preferência dos consumidores e o elevado gasto de
publicidade a ser feito por novo competidor.

Estamos também tentando obter estudos sobre
a fidelidade dos consumidores atuais às marcas, a
escala mínima viável de produção, comparada com
aquele tamanho de mercado e eventuais
competidores.

Também analisamos a existência de
competidores efetivos ou potenciais, que inibam o
poder de mercado da empresa concentrada.

Em relação aos demais potenciais competidores, o
aumento de preços pode atrair competidores para o
mercado.

Cada uma dessas condições, analisadas
separadamente, são antídoto ao exercício do poder
de mercado da empresa concentrada.

Se não ocorrer nenhuma das condições citadas
anteriormente, passaremos à análise das eficiências
que o ato de concentração gera. Ou seja, se
chegarmos à conclusão de que existem barreiras à
entrada de competidor,. continuamos analisando o
ato. Se não houver tais barreiras, o ato será
plenamente aprovado, já que, se a Ambev aumentar o
preço dos seus produtos, o competidor entrará
imediatamente, estabelecendo-se a concorrência.

Passamos a examinar a eficiência do ato de
concentração, porque ainda poderá haver eficiência
por existir aumento dessa concentração, por haver
possibilidade de exercício do poder de mercado.

Se o custo do ato for inferior aos benefícios, a
SEAE recomendará a aprovação sem restrições; se
for maior, a SEAE não recomendará a aprovação do
ato tal como foi proposto, ou poderá recomendar a
aprovação sob condições.

Essa análise a respeito do ato de concentração
é estritamente técnica. Mesmo que cheguemos à
conclusão de que haverá o exercício de poder de
mercado, que a empresa poderá efetivamente
diferenciar preços, poderemos fazer sugestões que
facilitem a entrada de novos competidores.

Alguém apresentou "árias sugestões, mas há
algumas, vamos dizer, menos custosas à Nação. Não
creio que seja solução darmos mais benefícios a
empresas estrangeiras, para elas aqui se instalarem.
Mas, por exemplo, se a empresa irá fechar alguma
planta ou se possui uma segunda planta naquele
mercado relevante, poderíamos determinar à
empresa vendê-Ia em leilão público no prazo máximo

de sessenta dias. Isso permite ao competidor entrar
imediatamente naquele mercado relevante.

Essas providências são comuns nos países que
analisam atos de concentração. Isso passará a ser
um custo.da empresa que quer a fusão, que terá de
desfazer-se de plantas que considera ineficientes do
ponto de vista de escala ou custo. Ela as venderá por
um preço que interessará ao competidor, porque lhe
permitirá ter custo maior por aquela produção. Com
isso haverá a manutenção de emprego naqueles
locais e a entrada imediata de um competidor, que
aproveitará aquela planta, os trabalhadores que lá
estão e as redes de distribuição.

Então, há várias formas de obter o bem-estar da
sociedade e não permitir o aumento de preço. Além
disso, a concorrência garante alguns aspectos
sociais, como enumerei no início da minha exposição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) 
Agradeço ao brilhante expositor, Cláudio Monteiro
Considera, a manifestação.

Iniciaremos os debates.
Concedo a palavra ao Deputado Luciano

Pizzatto.

O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) 
Tem V. Ex!! a palavra.

O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Sr.
Presidente, os Srs. Melquíades de Araújo e Miguel
Valente Neto, ambos pertencentes à Confederação
Nacional da Indústria, terão uma audiência com o
Ministro do Trabalho sobre esse assunto. Portanto,
peço a V. Ex!! que lhes permita usarem da palavra
durante o debate, pelo tempo destinado aos
parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) 
Temos a presença de três ou quatro entidades
altamente representativas nesta reunião. Apesar do
adiantado da hora, daremos a elas a oportunidade de
se manifestarem no debate, dentro do espírito
democrático que sempre nos norteou.

Concedo a palavra ao. Deputado Luciano
Pizzatto, autor do requerimento da presente
audiência pública.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - Sr.
Presidente, após ser deputado federal por nove anos,
vivo momento extremamente agradável nesta Casa.
Começamos a exercer nosso papel de fiscalização e
controle da sociedade, especialmente esta Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minoria,
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que por muito tempo teve dificuldades de demonstrar dessa forma, por isso assino o requerimento
sua função. juntamente com o Deputado Luciano Pizzatto.

O nobre Deputado Celso Russomanno sempre O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO -
levantou essa bandeira. Mas hoje fica evidente que os Obrigado.
temas que discutimos não são a favor ou contra Antes de entrar nas questões específicas, pelo
determinado grupo, empresa ou movimento que entendi da Lei Antiti'uste, devemos apoiar fusões.
econômico. O:'· Presidente da Associação' dos Mas, por força datei ou do interesse do povo
Supermercados, que aqui depôs na semana· brasileiro, deve haver limites em forma de acordos,
passada, numa audiência dura em relação às fusões para que as fusões· não sejam dominadoras do
dos supermercados, sabe que nossa intenção não é mercado. Essa é uma ~isão extremamente simplista.
essa. Não irei comentar os demais interesses aqui

Não queremos discutir se a empresa Brahrna ou demonstrados, mas o Dr. Danilo Pálmer fez
a Kaiser querem ganhar mais ou menos dinheiro; exposições extremamente interessantes sobre a
Estamos aqui para exercermos pela primeira vez Ambev, objeto desta audiência. Ouvi a exposição de
nossa capacidade investigativa - e, aí,· sim, S. Sa. com profunda preocupação.
fiscalizarmos os processos que estão transformando Creio que quarido o Sr. Magim Rodriguez Júnior
o País. deu as entrevistas na imprensa ou estava muito feliz,

Faço questão de dizer isso, Sr. Presidente, ou achou que as pessoas não iriam lê-Ias. Gostaria de
citar alguns trechos das entrevistas, para servirem de

porque todos estamos estudando e pesquisando o preâmbulo da nossa futura díscussão com o SDE.
assunto, para trazer informações e dados a essa

. Primeiro, em relação a sua declaração sobre o
discussão fundamental para o raís. interesse no mercado. Acho até que o Sr. Willam

Digo a V. EX- que considero esta audiência Lynk, citado peloDr. Danilo, não leu a declaração do
preparatória para aquela em que virá o Secretário de Sr. Magim Rodriguez Júnior, senão estaria mais
Direito Econômico, conforme já confirmado via faX. preocupado do que eu. Diz ele: "Na verdade, defende
Solicito a V. Ex· que também sejam convidados o uma nova maneira de se olhar e quantificar. o
nosso Secretário de Assuntos Econômicos, que virá mercado. Em vez de se preocupar com quantos litros
complementar sua exposição, e os representantes .do cada marca vende, ele está interessado em conhecer
Cade envolvidos com o assunto. Se necessário, a quanto do dinheiro que às cervejarias faturam está
reunião poderá ser transformada em sigilosa qu indo para o seu caixa".
reservada, para que os convidados possam expor os E olhe a frase que está escrita aqui: "Quero
assuntos necessários. saber quanta grana eu estou tirando deste mercado.

Portanto, se os nossos convidados não Com isso posso avaliar a rentabilidàde das empresas
puderem responder meus questionamentos· hoje, e ver claramente que o consumidor ou o dono do bar
poderão fazê-lo nessa audiência a ser. marcada o estão dispostos a pagar mais pelas nossas marcas".
mais breve possível. Se isso for a verdade - e creio que é, porque

O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) - esta revista de circulação nacional não iria mentir -
Esta Presidência já considera o requerimento de V. Exi temos que parar para pensar melhor. Alguém que diz
incluído na pauta da próxima reunião ordinária. estar propondo algo para o bem do povo brasileiro

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO _ está afirmando que está preocupado apenas com a
grana que vai ganhar e quanto vai poder aumentar no

Obrigado. preço.
O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO - O que mais me preocupa são outras

Permite-me um aparte, Deputado Flávio Derzi? declarações. Vou ler mais uma, sobre emprego: "Mas,
O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) _. se fecharmos determinada fábrica, teremos de pegar

Com a palavra o' nobre Deputado Celso a produção dela e alocar em outra que tenha
Russomanno. capacidade ociosa. Isso significa fechar a fábrica aqui

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO - e transferir essa produção para outro local". Essa
Como já havia dito a V. EX-, Sr. Presidente, esse o declaração foi dada antes mesmo da fusão.
objetivo não é só do Vice-Presidente, mas meu Ninguém é contra o fechamento de fábricas.
também. Acho extremamente importante agirmos Ocorre que o atual princípio mundial dos processos



Novembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA nos DEPUTADOS Quinta'-feira 18 55183

de fortalecimento de mercados não está somente no 'representam mais de 90% do seu custo. Imaginem
resultado do capital, mas nàgeração de empregos. alguém que detém 75% do mercado dizer: "Olha,
Não queremos discutir de onde vem o dinheiro, mas tivemos uma sacada de marketlngcom relação aos
se o emprego fica no Brasil- e eu, particularmente, pets; a partir de agora elesvão ter outra forma". Com
se fica no meu Estado. Mas p.bviamente compreendo isso; obrigarão 75% da produção de pet a adotar
que cada um vai lutar pelo emprego no seu Estado. outra forma. V. SIs acham que o produtor de pet vai

Outra declaração: "Lá fora,eu não sei o que 'conseguir produzir'a ,garrafinha para o outro?
vamos fazer, mas aqui dentro;.:r'E aí continua com Lembram-seda guerra· dos refrigerantes que
uma série de comentários que deixam evidente o que aconteceu no Rio Grande do Sul, onde a Coca-Cola
acabou de dizer a SAE, ou seja, que não há mercado quebrava vasilhame da Pepsi e vice-versa? Por quê?
de exportação, porque o custo de transporte é o fator Porque um poder muito grande de mercado é
limitante - o senhor é maior especialista no assunto preocupante. Por isso, .Sr. Presidente, também
do que eu, mas tomei o cuidado de consultar vários devería~os ouvir ess~s grupos.
técnicos e laudos dos Estados Unidos e da Europa. PartinQo dessas premissas e para adiantar a
Portanto, não está em discussão uma multinacional. discussão da próxima audiência, gostaria que fosse
Há uma grande nacional, porq!Je V. Sgs, Dr. Danilo, explicado como foi feita a compra da Antarctica no dia
não estão comprando empresa nenhuma no exterior. . 15 de setembro - não sei se o Secretário da SAE
Talvez, com o lucro que os brasileiros dêem a essa poderá dizer isso. Há portaria do Cade, publicada no
fusão, haja dinheiro para comprar empresas lá fora. dia 14 de julho de 1999, que proíbe textualmente esse
Agora, a exportação vai ficar nos limites de 1% a 4%. tipo de negócios entre a Brahma e a Antarctica? V.

Isso nos leva à questão do emprego. Antes de Ext, nobre Secretário, conhece a portaria, não é? A
entrar nas perguntas,' irei apenas registrar que a Ambev comprou as ações da Antarctica no dia 15 de
Gazeta Mercantil de ontem publicou reportagem em setembro, ou a opção de compra. Também gostaria
que o Primeiro-Ministro francês diz que irá punir as de saber como isso foi feito. O representante da
empresas que tiverem lucro e demitirem, porque eles Ambev poderia explicar-nos isso, especialmente no
descobriram que mais importante do que o dinheiro é tocante a essa portaria.
o emprego nacional. Essa é a grande discussão. Se estamos aqui para respeitar o Poder Público;

Há outra declaração, publicada nessa entrevista assusta-me ver tais atos de desrespeito já de cara.
e num jornal de São Paulo, de que deveria ser Gostaria também de saber se os compradores
acelerado o processo, porque está havendo pressão avisaram todos os acionistas, inclusive os
popular. A pergunta sobre isso ficará para ser minoritários, de que essa compra não tem validade
respondida pelo Cade na próxima audiência. O enquanto não for referendada pelo Cade. Está
processo de fusão de outras marcas de cerveja publicado no edital da Ambev que para os acionistas
chegaram a demorar três anos. Portanto, vou querer norte-americanos não tem validade, porque não está
saber que pressão popular é essa, porque dentro registrado no Securities and Exchanges Commission.
desta Casa, pelo que conversei com todos os Mas quero saber se o brasileiro sabe disso e como e
deputados, não há ninguém contra a fusão. por que uma ordem do Cade não foi cumprida.
Perdoe-me o companheiro de outra marca ali, mas Em função disso solicito que seja enviado ofício
ninguém é contra a fusão. Somos contra, sim, os à CVM, para que ela explique como foi feita a
mecanismos e principalmente a falta de assembléia do dia 15 de setembro de 1999, da
transparência das medidas a serem adotadas para Antarctica, se ela tinha esses poderes, como foram
restringir eS~ê tipo de fusão. negociadas essas ações na Bolsa e quem as

Portanto, a demora não caracterizaria prejuízo, comprou. Também peço que seja solicitada à CVM
que existiria se o caso fosse segredo. Mas está na que explique por que nos últimos meses as ações da
imprensa, todos sabem, as Bolsas estão trabalhando. Antarctica estavam instáveis e as da Brahma subiam
Então, por que não podemos discutir a questão sistematicamente. Quem fez a elevação desse preço
profundamente? no mercado? Quem comprou nos últimos meses tais

Também quero lembrar que aqui não está ações? Quero a lista dos compradores, para saber
representado um segmento fundamental, Sr. por que houve esse desequilíbrio de mercado no
Presidente: os fornecedores de matéria-prima. As momento da fusão, deixando pior alguém que já
três matérias-primas da produção de cerveja estava ruim e melhorando quem já estava bem.
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Também nessa ótica, vamos pedir à CVM outro
esclarecimento. Estamos falando de uma
multinacional brasileira, verde e amarela. Não entendi
bem o "multinacional", porque não compramos ainda
nenhum ativo no exterior, o que pode ocorrer no
futuro. Só gostaria de ter certeza de algo sobre o
acionista da Ambev. Saiu publicado no jornal Gazeta
Mercantil, edição de 5 de julho: "Brasil,
desenvolvimento e investimentos", da empresa
Aditus. Se isso for verdade, quero registrar que a sede
dessa empresa, como diz o jornal Gazeta Mercantil,
é nas Ilhas Cayman. Então, a primeira multinacional
brasileira terá sede nas Ilhas Cayman, o paraíso
fiscal. Para quê?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) 
V. Exê poderia encaminhar à Mesa cópia desses
documentos?

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - Pos
so Sr. Presidente

Os acionistas dessa empresa continuam sendo
o Sr. Marcel Teles, Sr. Roberto Thompson e outros.
Vou passar a V. Exa.

Por que nas Ilhas Cayman? Qual é o benefício
do paraíso fiscal? Vamos pedir à CVM que explique
isso.

Passo a abordar o problema do canal de
distribuição. Quero dizer que fiquei muito feliz ao ouvir
que a decisão da Ambev será manter absoluta
independência dos canais de distribuição, em termos
de marketing, vendas e transporte. Isso está gravado
e tenho certeza de que constará dos termos da fusão.

Mas, hoje foi protocolada no Cade denúncia que
tem de ser avaliada - deram-me uma cópia, portanto
posso citar até o nome, Ferreira e Camilo Advogados.
Essa denúncia traz citações extremamente
interessantes. Vou mencionar algumas. Primeiro,
entre a lista de distribuidores do grupo que está
fundindo, houve redução no número de distribuidores
nos últimos dois ou três anos, que passaram de mil
para duzentos. E c~nsta uma lista de fornecedores
que estão sendo desligados.

Tal fato poderia ser natural, se a mesma
denúncia não trouxesse algo interessante. Ela traz a
lista de descontos e preços praticados pelas
produtoras, Brahma e outras, junto a seus
revendedores. Aí acontece fenômeno interessante,
que gostaria que V. SI! nos explicasse em nome da
Ambev: as revendas próprias, as revendas equals,
por exemplo, demonstram concentração vertical que
tem de ser proibida. Essa é a preocupação da
sociedade, dos supermercados, dos trabalhadores.

Pois bem, as revendas equals, próprias, têm
desconto de venda na nota fiscal de 16%. As
revendas menores têm 12%, 14%, e as que resolvem
reclamar passam a ter 5%, como é o caso da Cinema
Distribuidora.

Como se pode ter independência em um
mercado extremamente competitivo, onde a revenda
verticalizaç1a tem desconto de 6% da fábrica e a
não-verticalizada um muito menor. Aqui está a razão
da denúncia: quem atrasar, para poder garantir que
não fechará, passa a pagar, além dos juros de 4% na
duplicata - o Celso Russomanno é mestre disso -,
8% de juro mais CDI. Esse é o juro a ser compactuado
entre empresas que estão trabalhando como se
fossem coirmãs e dependem de mercado.

Mas, Dr. Danilo, V. Sª disse que a decisão da
Ambev é independência. Essa é a nossa
preocupação, além de sabermos que alguém detém
mais de 90% do mercado. Não sei como o Cade
resolverá isso. A independência é fundamental. Eles
dizem isso, mas não praticam.

Aqui está o aviso dos senhores, Brahma, Pepsi,
Skol: "Informamos a todos os nossos clientes que a
partir do dia 1º de novembro de 1997 o atendimento
dos produtos Pepsi será efetuado pelas revendas
Brahma e Skol na sua área, e não terá mais
independência". Está aqui, os senhores assinaram.
Isso é grave.

Se não bastasse, como temos de investigar, há
outra denúncia mais grave ainda, que mostra a foto de
um caminhão da Skol entregando produtos Brahma, o
que demonstra que os senhores já integraram as
revendas. Ainda nem decidiram no Cade o que vão
fazer, mas os caminhões já estão entregando tudo
junto. E o caminhão que entrega acaba fazendo a
venda para o coitado do bar, que se não comprar tudo
está morto.

Essa é a nossa preocupação, Sr. Presidente.
Preocupamo-nos com o mercado, porque, se o
presidente da empresa diz que o negócio deles é
grana e saber quanto poderão tirar mais dos bares,
como ficará esse setor, se não vamos contar com a
possibilidade de importar para competir, porque não
há como fazer isso. Foi dito textualmente, está
gravado que isso não seria feito, mas está sendo
praticado, comprovado por fotografia e escrito. Essa é
uma regra, Dr. Danilo. O senhor fez uma declaração
correta: não há como importar porque o custo de
transporte é proibitivo. Portanto, não há como criar
novas empresas ou competir com a força de um
mercado 75% nacional. Além do mais, se os
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compromissos básicos a serem assinados,
assumidos perante a Câmara dos Deputados, já não
são cumpridos, fica extremamente difícil.

Então, Sr. Presidente, gostaria desses
esclarecimentos. Deixo' registrado que não somos
contra a fusão.

Vamos propor na próxima reunião algumas
sugestões, como a manutenção de canais de
distribuição independentes em relação a marketing,
venda e transporte, a garantia de que a empresa será
multinacional brasileira, ou seja, que no acordo
haverá o mínimo de garantia de que durante dez anos
seu controle acionário não será vendido. Senão, será
simplesmente um golpe de venda.

Também há o estudo da SDC, para avaliar se o
mercado que trata da fusão é de cervejas ou de
bebidas em geral.

Não foi abordada a questão dos limites a
mercados regionais. Não é só mercado nacional, mas
o limite ao mercado regional e as garantias de que
não haverá pressão para que não se forneça ao
concorrente.

Gostaria de aproveitar para fazer algumas
perguntas ao representante da Kaiser, que fez
exposição contundente. Qual o interesse da Kaiser?
Eles estão interessados no mercado da cerveja ou no
de bebidas em geral? O que está por trás da visão da
Kaiser nessa discussão?

Sr. Presidente, teria mais alguns
questionamentos a fazer, mas estou satisfeito por
enquanto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) 
Esta encerrada a sua manifestação, nobre Deputado
Luciano Pizzatto?

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO 
Não, Sr. Presidente, mas está bom por enquanto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) 
Com a palavra o Dr. Cláudio Monteiro Considera,
Secretário de Acompanhamento Econômico do
Ministério da Fazenda.

O SR. CLÁUDIO MONTEIRO CONSIDERA 
Sobre essa proibição de atos que tornassem a fusão
irreversível, pelo que li nos jornais - isso não é
instrução nossa, mas do Cade -, o Cade aprovou a
operação realizada no dia 15 de setembro. Ele deu
licença para que a operação fosse realizada, porque
não tornava o ato de concentração irreversível.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - Só
para esclarecer, a matéria de que o senhor fala está
nas minhas mãos. Ele simplesmente disse que isso

vai ter de esperar pela solução do Cade, que fica
suspensa. Ele não referendou. Deixou suspensa.

Os acionistas foram avisados de que a compra
não está valendo ainda?

O SR. CLÁUDIO MONTEIRO CONSIDERA - O
Cade proibiu atos que tornassem a fusão irreversível.
Foi o que entendi.

. O SR. CELSO RUSSOMANNO - Esse ato
ainda é reversível.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - A
pergunta que faço é a mesma que fiz a uma das
empresas: os acionistas, os pequenos, foram
avisados de que essa venda ainda não valeu? Foram
avisados de que foi só uma vendinha, para acertar?

O SR. CLÁUDIO MONTEIRO CONSIDERA 
Deputado, o mercado que estamos elegendo é o
regional e não o nacional. Estamos fazendo uma
avaliação dos mercados regionais e não do mercado
nacional, já que entendemos que o custo do
transporte, associado à produtividade de uma planta,
é importante na questão do alcance de mercado.

Outra questão é a distribuição. Chamo-lhes a
atenção para o seguinte: quando formos fazer as
recomendações - e se viermos a recomendar algo
- a respeito do ato de concentração, seja
aprovando-o com restrições, seja negando-o, não
poderemos deixar de indicar algo que traga os
benefícios que tem aquela concentração.

Eventualmente, determinados tipos de atitude
da empresa, em termos de redução de custos, entram
como parte do benefício que será transmitido ao
consumidor, caso seja garantida uma concorrência.
Todo nosso esforço terá a ver com esta questão: não
pode haver compromissos de desempenho que torne
impossível a ocorrência dos benefícios daquele ato
de fusão.

Isso aconteceu no passado. Por exemplo,
algumas recomendações feitas em termos de
compromisso de desempenho, no caso da ação da
Budweiser junto à Antarctica, tornaram impossível a
ação da Budweiser. E ela se retirou. Todo aquele ato
de entrada da Budweiser no mercado brasileiro foi
totalmente atrapalhado por uma série de exigências
de compromisso e desempenho feitas.

Então, não podemos fazer. A questão é o
mercado, a concorrência hoje e o futuro dessa
concorrência.

Obrigado.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) 
Com a palavra o Sr. Danilo Pálmer, representante da
Ambev.

O SR. DANILO PÁLMER - Vamos ver se
consigo responder a todas as perguntas. Talvez falte
alguma.

Entendi que não interessa à empresa se querou
não ganhar dinheiro - por favor, Sr. Deputado,
esclareça-me.

Na verdade, quando o Magim diz que o
importante é grana - dessa forma está na
reportagem -, é porque a Brahma, sem dúvida
nenhuma, é uma empresa de capital aberto e tem
suas ações listadas nas Bolsas brasileiras e nas de
Nova Iorque. E temos uma preocupação muito grande
com o resultado, preocupação essa que surge da
necessidade de reinversão no próprio negócio.

Se fizermos um comparativo da Brahma com
quaisquer outras empresas internacionais vamos ver
que essa lucratividade é muito aquém da de
empresas internacionais. Ou seja, estamos longe de
poder competir. Apontamos que serfamos a terceira
do mundo em cerveja. Na verdade, em termos de
faturamento de empresas de bebidas, somos a nona.
Por exemplo, a Paoampo, empresa de refrigerantes
que atua na América Latina, tem faturamento bem
superior ao nosso.

Não vou dizer que o Magim foi feliz na sua
abordagem, mas ela tem como intuito mostrar que a
Brahma é realmente uma empresa voltada para os
resultados. Significa dizerque ela é uma empresa que
olha para a redução de custos, .para a elevada
produtividade, tendo como parâmetro, como
mostramos numa transparência, o fato de ainda
estarmos muito aquém das empresas globalizadas,
que serão, dentro de pouco tempo, nossos principais
.concorrentes.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - O
grave da frase não foi a grana, porque todo mundo
quer grana. O grave da frase, independente de unir
custo com utilidade, é que se pode ver claramente
quanto o consumidor ou o dono do bar estão
dispostos a pagar mais pelas nossas marcas. Ponto.

O SR. DANILO PÁLMER - Eu ia'complementar.
Ocorre o seguinte: a Nielsen, que faz pesquisa de
mercado, apura duas formas de market .hare: o de
volume e o de valor. Quando falamos que isso nos
interessa, na verdade queremos dizer que se
estivermos trabalhando com um produto, digamos,
não retornável, que tenha uma margem menor, se
esse produto cresce muito - e ele cresce, no Brasil

-, tenho de compensar vendendo produto-prêmio
em outros mercados; de maneira tal que meu share
de valor cresça. E isso· é uma preocupação não só
nossa, mas de todos·os concorrentes.

A Antarctica, que sem sombra de dúvida é
concorrente, porque no mercado somos concorrentes, a
eoca-eola, enfim, todo mundo tem preocupação com o
.hare de valor.

Quanto à declaração da França de que haverá
punição a empresas que geram lucros e irão demitir,
temos de lembrar que a polftica da Brahma não é de
demissão. Não estamos atrás de demissão. Tanto
isso é verdade que a Brahma acabou de ser eleita, e
não pela primeira vez, como uma das melhores
empregadoras pela revista Exame. O processo todo
de tratar as pessoas, como foi mostrado ali, a ISO
9000 e 9002, a Brahma passa por todos esses
processos de qualidade. Trabalhamos com a
Fundação Cristiano Otoni. Nossas fábricas também
são certificadas. E mais: fazemos um "rankeamento"
anual, ou seja, três ou quatro auditorias em nfveis
diferenciados, envolvendo até o
superintendente-geral da empresa, para definirmos
as melhores fábricas em termos de limpeza,
qualidade, produtividade. Quer dizer, é um rol de
exigências muito grande. E todas as fábricas
qualificadas recebem uma parte da distribuição de
resultado.

Isso passa também pela rede de distribuição. A
nossa rede de distribuição tem o que chamamos
programas de excelência - o Carlos Alberto depois
poderá até esclarecer mais sobre isso. Todas as
distribuidoras são visitadas. Procuramos qualificá-Ias
para que cada uma delas aproxime-se o máximo
possfvel do padrão de excelência. E elas são
reconhecidas por méritos, em convenções anuais. As
melhores são reconhecidas como embaixadoras da
organização.

Então, passamos por esse processo todo
exatamente Vi$ando transmitir tecnologia para os
distribuidores 'a, para as fábricas, a fim de que
possamos maiS; e mais auferir resultado não
necessariamente com preço. Podemos mostrar uma
curva de preço qualquer. De 1994 para cá, a partir do
Plano Real, os preços vêm caindo. Os preços foram
mostrados num determinado momento, numa
fotografia, mas podemos mostrar um filme, um
seriado, que os preços dos produtos vêm caindo
desde 1994. Quer dizer, a-~inergia, a produtividade,
tudo isso vem sendo passado para o consumidor.
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Com referência ','B"· fornecedores de apE;lnas não· sei se nos dariam. isso, por ser uma
matéria-prima e embalagem, fizemos um ,correspondência entre Cade e CVM.
levantamento, entregue à ·SEAE; à SDE, ao Cade, Quanto a quem comprou ações, evidentemente
enfim, a todos os órgãos. A maior parte dos nossos não tenho a menor condição de fornecer-lhes esses
produtos são commodities Jnternacionais e a maior dados.
parte dos nossos fornecedores - quando falo a O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) -
maior parte refiro-me a mais de 90% - são Exato. E com. relação à distribuição, que é o único
multinacionais, \tais como: Cargil, Agromalte, Dow, ponto?
Reynolds, ou seja, empresas muito maiores do que a O SR. DANILO PÃLMER - Quanto às Ilhas
Ambev. Então, nosso poder de negociação com eles é Cayman, como disse, a origem do grupo da Brahma
tal como era antes, porque são maiores do que nós. vem do Banco Garantia, que possui uma série de

No que se refere à compra da Antarctica e à empresas. A Brahma já era listada na Bolsa de Nova
validade, houve uma assembléia. Em 111 de julho, se Iorque. Então, para facilitar o registro na Bolsa de
não me falha a memória - gostaria que esses dados Nova Iorque, a preparação da documentação, foi
fossem confirmados e entregues ao Presidente, para usada essa empresa, cujo capital é de 10 mil reais.
que venham... Todo o processo de fusão ou de aquisição precisa ser

O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) ..,... registrado na Bolsa de Nova Iorque. Esse processo
Ficamos à disposição para que qualquer tipo de está em andamento. Houve apenas o uso de uma
esclarecimento de informação seja encaminhado a empresa para, digamos assim, facilitar o processo
esta Presidência. junto à SDE.

O SR. DANILD PÃLMER - Houve uma (Não identificado) - O senhor pode-nos
discussão, sim, a respeito de a assembléia poder ou mandar dados dessa empresa, dizendo quem são
não ocorrer. Não a primeira, porque essa foi a seus sócios, qual foi o processo, qual a vantagem
assembléia dos controladores que migraram suas fiscal conseguida?
ações para a Ambev. Quanto a essa não houve a O SR. DANILO PÃLMER - Fiscal, nenhuma.
menor contestação, mas houve dúvidas sobre (Não identificado) - O senhor disse que não
quando os minoritários da companhia Antarctica tem vantagem nenhuma.
paulista migrariam para a Ambev. Essas consultas O SR. DANILO PÃLMER - Todas as empresas,
foram formuladas. O Cade, a DrB Hebe Romano e o digamos assim, são (ininteligível) só para facilitar o
Dr. Gesner José Ribeiro Filho participaram do endereço?
processo. Chegou-se, depois, àC9nclusão de que Por exemplo, a Brahma é listada em Nova
isso não afetava; que poderia ser desfeito, caso o Iorque, mas não tem nenhuma vantagem fiscal,
Cade não aprovasse a operação. Mas a operação porque todo seu compromisso fiscal, toda a sua
poderia ser considerada em frente. Ou seja, os ocorrência fiscal é no Brasil.
advogados, junto à CVM e às Bolsas de Valores, (Não identificado) _ Entendo, Ilhas Cayman foi
analisaram o sistema. só para facilitar o endereço.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) _
Desculpe, o senhor vai-nos trazer por escrito esses O último ponto é com relação à distribuição.
documentos, essa consulta ao Cade, dizendo que O SR. DANILO PÃLMER _ Poderia até pedir
podia ser feito, e a comunicação aos minoritários
informando que pode ser desfeito a qualquer hora? É que a própria federação me ajudasse nesse

I posicionamento. Como disse, existe um processo, há
uma garantia de que não foi apenas conversa. muitos anos. Desde 1992, quando foi introduzido o

O SR. DANILO PÃLMER - Não posso garantir programa de competência, da mesma forma que
ao senhor que a CVM dará um documento desses. classificamos os distribuidores top determinamos

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - aqueles que têm problema. A saída de distribuidores
Suas correspondências. O senhor escreveu ao Cade da rede é acompanhada pelas federações dos
e este mandou dizer que podia. distribuidores. Na realidade, a grande maioria - essa

O SR. DANILO PÃLMER - Sugiro à Comissão, lista também estamos entregando ao Cade, que já foi
que tem mais poder que nós, que o peça. Nós os solicitada - sai por problemas de inadimplência e por
atenderemos. Não nos estamos eximindo de fazê-lo, abandono de mercado.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) 
Com a palavra o Sr. Humberto Pandolpho.

(Não identificado) - Sr. Presidente, ele não
confirmou se os maiores descontos são dados para
suas empresas ou não e se pratica taxa de juros de
8% mais CDI, conforme a tabela de vocês, assinada
aqui.

O SR. DANILO PÃLMER - Não tenho a
informação...

(Não identificado) - Nossa preocupação é que
o senhor está levando essas distribuidoras à
inadimplência. Que elas ficaram inadimplentes é
evidente. Agora, por quê?

O SR. DANILO PÃLMER - Não tenho essa
informação aqui, agora. Gostaria de apresentá-Ia
depois. Existem momentos em que uma distribuidora
tem maior desconto, para que possa repassar ao
mercado em promoções feitas esporadicamente. Isso
existe.

(Não identificado) - Sr. Presidente, concede-me
V. Ex!! um aparte? Sou da Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Indústria de Alimentação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) 
Regimentalmente, não posso conceder aparte a
entidades inscritas. V. S~ pode pedir a um Deputado
que formule sua questão. No decorrer do debate e
após a participação de todos os Parlamentares
inscritos, como falei, franquearemos a palavra às
entidades aqui representadas. Faz parte do espírito
democrático desta Comissão.

Com a palavra o Dr. Roberto Pandolpho.

O SR. HUMBERTO PANDOLPHO - Com
relação à pergunta do nobre Deputado Luciano
Pizzatto, nosso ponto de vista é que o mercado de
bebidas e de cerveja envolvem discussões
separadas. A cerveja é parte essencial da cultura do
brasileiro. Estamos falando do quarto maior mercado
do mundo. As repercussões do impacto da Ambev
estão muito mais ligadas ao mercado de cerveja:
Portanto, entendemos que este segmento deve ser
analisado separadamente da água e do que é chá.
Não tem nada a ver essa discussão como empresa
de bebida, não como empresa fornecedora de
cerveja - é o nosso caso.

O SR. DEPUTADO. LUCIANO PIZZATTO 
Vocês ganham dinheiro no negócio de cerveja ou de
bebidas em geral?

O SR. ROBERTO PANDOLPHO
Absolutamente com cerveja. A Kaiser só faz cerveja.
Nossa missão é fazer cerveja, apenas isso. Não

fazemos nem engarrafamento de água, nada.
Simplesmente cerveja. E é uma cerveja de qualidade.
Há quinze anos temos tecnologia Heineken. O
padrão da cerveja brasileira é comparado ao
internacional. O Dr. Danilo comentou também os
cuidados que nós, cervejeiros do Brasil - Brahma,
Antarctica e Kaiser - temos no sentido da melhor
qualidade possível. Diria que o Brasil é um dos países
mais avançados em qualidade de cerveja. É muito
importante preservar essa qualidade. Já atingimos
maturidade em termos de qualidade e de tecnologia.
Ela já está incorporada às nossas fábricas. .

O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) 
Tendo em vista o adiantado da hora, daremos
continuidade ao debate em blocos de três
participantes.

.Com a palavra o nobre Deputado João Paulo,
representante da bancada do Partido dos
Trabalhadores e co-autor do requerimento.

O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Sr.
Presidente, S~s e Srs. Deputados, ilustres
convidados, gostaria, primeiro, de alertar que esse
tema é bastante importante para o momento em que
vivemos no País, em que se discute se a globalização
tem dado certo ou não. Tal assunto exige desta Casa
e do Governo uma certa cautela.

Nossa Comissão poderia sugerir ao Cade, à
SOE e à própria Secretaria aqui presente que
prolongasse um pouco o prazo da decisão, para que
pudéssemos nos aprofundar. Foram expostos dados
bastante relevantes, que exigem cautela dobrada.
Vários processos de fusões menores vêm há tempos
ao Cade. Não vamos apressar uma fusão dessa
proporção e fazê-Ia num prazo incompatível com o
tamanho do negócio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) 
Se V. Ex!! me permitir, temos tido do Cade, da
Secretaria de Direitos Econômicos e da Secretaria de
Acompanhamento Econômico todo o desejo e o
empenho para que haja uma participação efetiva
desta Comissão, no sentido ds1levar contribuição,
subsídios etc., para formalizaçãp do processo final
que, em última análise, será julgádo pelo Cade.

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Oerzi) 
Com a palavra o nobre Deputado Celso Russornanno.

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO 
Sr. Presidente, gostaria de trazer uma idéia. Como
fizemos com relação à Agência Nacional de
Telecomunicações, poderíamos criar aqui, sob a
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vossa Presidência, nesse caso específico, um grupo
de trabalho para analisar com todos os partidos essa
questão, que tem muita relevância.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) 
Nobre Deputado, poderemos discutir na próxima
reunião ordinária a oportunidade da criação desse
grupo de trabalho.

Com a palavra o nobre Deputado João Paulo.

O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Sr.
Presidente, só para esclarecer, não questionei o
papel e a contribuição que a Comissão traria. Sendo
esse um assunto de grande relevância, não podemos
concordar que o Cade decida no prazo em que ele
está publicamente anunciando. Então, que se peça ao
Cade um prazo maior, inclusive para que possamos
colaborar.

Inicio, Sr. Presidente, dizendo que as
considerações que o Sr. Cláudio Considera faz são
importantes para a definição, mas pode ensejar
opiniões diferentes e com conseqüências diferentes.
Avaliando o documento do próprio Ministério trazido
pelo Sr. Cláudio Considera, vemos que para a tomada
de decisão tem-se de analisar: na etapa um, o
mercado relevante; na a etapa dois, parcela
substancial de mercado; na etapa três, o exercício e o
poder de mercado; na etapa quatro, os benefícios
econômicos. Pelos dados apontados hoje aqui, diria,
de pronto, que a fusão não é benéfica para o Brasil.
Mas, claro, como estou aberto para o debate, acho
que precisamos acumular mais informações, mais
números, mais dados, mais idéias, para que
possamos, ao final, emitir uma opinião com um pouco
mais de base.

Sei que cada expositor teve um tempo reduzido
para apresentar o conjunto das informações que
envolvem uma operação dessa natureza. Mas pelo
que foi apontado, a fusão não seria benéfica para o
nosso País.

Sr. Pre~idente, refio alguns pontos. Tomemos
como exemplo o setor de distribuição, que o Sr.
Carlos Alberto da Fonseca representa. Temos o caso
de um distribuidor da Antarctica que apresentou ao
Cade as preocupações com a fusão, dizendo que ela
vai engessar o sistema de distribuição. É um
distribuidor que levanta as preocupações do
distribuidor. Vejam que a opinião do Dr. Carlos Alberto
é importante, mas tem opinião diferente dentro da
distribuição.

Tanto os trabalhadores estiveram, acompanhados
do Deputado Medeiros, do companheiro Melquíades, da
00nfederação, com o Ministro, como ó Vicentinho e a

Federação dos Trabalhadores, a CUT, estiveram com
os representantes das empresas e com o Governo. E
tivemos a informação de que não haveria demissão.
Entretanto, o Sr. Vitório de Marque(?) diz o seguinte:
"não fizemos associação para ficar no lugar nem
andar para trás. Vamos fechar fábricas antigas e
migrar a produção para outras novas".

. Então, se há esse projeto, que fábricas serão
fechadas? E quais fábricas serão eventualmente
abertas? São cinqüenta fábricas, 28 da Brahma e 22
da Antarctica. Na própria matéria, ele diz o seguinte:
"no momento, não se pretende fechar nenhuma
empresa. Vamos fazer um estudo amplo de logística
para verificar quais são as mais eficientes:'

Então, quais são as mais eficientes? Quais as
deficientes? Ele está dizendo, em outras palavras,
que vai haver fechamento. Se assim é, o que tem sido
anunciado para o Governo e para as centrais
sindicais não sei se é correto. Não sei se poderia fazer
essa afirmativa de que não vai ter demissão.

Tanto a Kaiser quanto a Ambev estiveram com o
Vicentinho e afirmaram, na ocasião, que não haverá
demissão. No entanto, as afirmativas públicas do Sr.
Vitório de Marque(?) são exatamente ao contrário
dessa afirmação. Além disso, o Sr. Mareei Teles(?),
em O Estado de S. Paulo, do dia 3 de julho, diz que a
Ambev vai montar fábricas no exterior e vai fechar
fábricas.

Há uma contradição. O 'representante da
Brahma, que fez uma exposição muito boa, diz que
vai investir, ousar no mercado externo; vamos fazer
exportação. Mas depois veio o representante do
Governo, Dr. Cláudio Considera, e disse que a política
de importação de cerveja no mundo é pequena. No
maior país, a Itália, é de 7%. Temos 1%. Até seria
importante que a Antarctica, a Brahma e a Kaiser
dissessem quanto hoje é exportado, para que isso
seja considerado dentro da análise que a Secretaria e
o Cade vão fazer, a fim de saber se é viável ou não a
fusão.

Data venia, na realidade, às vezes se tem a
impressão de que é fusão, às vezes de que é
aquisição. Quanto a ações que estão sendo
comercializadas e viabilizadas, muitas v.ezes parece
haver movimentos de aquisição, não movimentos de
fusão propriamente ditos.

O mercado brasileiro, a economia bra~i1eira, o
consumidor brasileiro precisam dessa fusão? Tenho
minhas dúvidas, é evidente. Vejam bem. O domínio
será de 70% em alguns casos e de mais de 90% em
oatros. Como uma empresa vai conseguir concorrer
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em um mercado dominado em 90% por um grupo e
no qual não temos ..segurança? .Pela foto que o
Deputado Luciano Pizzatto trouxe, o distribuidor vái
com o caminhão da Brahma, mas leva Antarctica,
Skol, Brahma, Bohemia ou qualquer outra até o bar.
O gráfico mostra que somente 40% da distribuição é
feita através de supermercados. Mais de 50% da
distribuição de cerveja no Brasil é feita em pequenos
pontos, 70% em embalagens não retornáveis. Em.
aproximadamente 50% dos supermercados são.
entregues 50% das embalagens descartáveis. Então,
o pequeno vai receber o caminhão com quatro
marcas. Vai optar. Quem vai determinar o preço é a
mesma pessoa que vem em cima do caminhão. Ele é
que vai dizer: "essa daqui é 1 real, aquela é 1 real e 1
centavo, a outra é 1 real e 2 centavos". O sujeito fica
absolutamente na mão do grupo. Acho que não é
positivo, efetivamente.

Sr. Presidente, acho que devemos ter cautelaao
mostrar alegria nesse processo de fusão. Isso não
tem nada a ver com a globalização. Aliás, o próprio
Fundo Monetário Internacional, ontem, mudou seu
discurso. Disse que, de fato, a política determinada
pelo Fundo Monetário para os países do Terceiro
Mundo ou os que têm feito ajuste econômico precisa
ser mais humanizada. A globalização precisa ser
humanizada. Então, o próprio movimento de
globalização tem sido questionado. Não é verdade
que ele é inexorável, nem é verdade que ele é positivo
sempre para o País. Em alguns momentos pode ser,
mas não é sempre e não é permanente.

Então, a análise que quero fazer é do ponto de
vista do País, do ponto de vista do consumidor, da
população, e do ponto de vista dos trabalhadores. E
para nenhuma dessas três preocupações nós temos
as respostas com certa tranqüilidade para poder
opinar.

Sr. Presidente, deixo essas preocupações. É
inevitável que, tendo um mesmo caminhão distribuído
várias marcas, as vendas sejam casadas com um
vigor muito maior. É provável que o mercado do chá
na mão da Ambev cresça, assim como o dos
isotônicos, das águas e dos refrigerantes.

É certo que - e falo por intuição - as pequenas
fábricas çje tubaína pelo interior do País devem estar
preocupadas, porque seu mercado vai reduzir. E a
competição, no Brasil, de um tempo para cá, fez com
que o mercado de tubaína familiar, de p'equenas
empresas, tivesse um crescimento vigoroso. Todos os
números indicam isso. Além do mais, os acionistas
minoritários até agora estão tendo diversas
1ificuldaçjes. Há matéria a respeito, mas não consegui

localizar. No próprió'mês de julho, as ações dos
minoritários sofreram-desvalorização, em virtude de
determinado processo:

Encerro, Sr. Presidente, dizendo que, do meu
ponto de vista, a nossa-Comissão poderia entregar ao
Sr. Cláudio Considera á sugestão de que o Governo,
através do Cade ou da SDE, tivesse um pouco mais
de cautela no deferimento ou indeferimento dessa
operação, pela sua magnitude, pela importância que
tem no País.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) 
Agradeço a participação ao nobre Deputado João
Paulo.

Com a palavra o Deputado Salatiel Carvalho.

O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO 
Sr. Presidente, concordo com as ponderações do
companheiro que me antecedeu, no sentido de que
esse é um assunto extremamente importante em
função das suas repercussões: mercado, sociedade,
economia, posição estratégica do nosso País, a
própria propalada globalização. Enfim, é um assunto
muito importante para merecer conclusões
apressadas, seja por parte de outras empresas que
atuam no setor, no tocante à defesa de cada empresa
e às repercussões na sociedade, seja pelos órgãos
reguladores e fiscalizadores, aqueles encarregados
de finalmente aprovar ou não essa fusão. Que esses
órgãos possam ter absoluta segurança de que a
decisão que virá a ser tomada será realmente a
melhor.

Sr. Presidente, quero chamar a atenção de V.
Exas para o fato de que esta é a Comissão de Defesa
do Consumidor. E, pelas exposições que aqui foram
feitas, dá para perceber que há um traço de união
entre todas as exposições, no sentido de que o
consumidor é realmente o mais importante de toda
essa história. Não podemos fugir da assertiva de que
o consumidor é o rei nessa história. Ao consumidor
temos de dar todas as garantias de que, após a fusão
ou a não-fusão, ele sairá ganhando, sairá lucrando.

Com relação ao consumidor, acho que a análise
deve ser feita preponderantemente sob dois
aspectos. Em primeiro lugar, o aspecto da qualidade,
nele incluídas todas as variáveis: o melhor serviço, o
melhor atendimento, o melhor sabor, a melhor
tecnologia, enfim. A qualidade encerra todas essas
questões. Em segundo lugar, principalmente num
país como o Brasil, em que há péssima distribuição
de renda e grande parcela da sociedade tem
dificuldade de acesso a bens e produtos -. por
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exemplo, grande parcela da nossa sociedade não
tem acesso ao setor de bebidas, nas suas várias
modalidades -, está o não menos importante aspecto
do preço final do produto ao consumidor.

Acho que todos os eixos da nossa discussão
têm de girar em torno das repercussões que a fusão,
objeto do nosso debate aqui nesta amanhã - e
acredito que teremos outros debates para
aprofundarmos essa questão -, deve ter como pilar
principal a análise das repercussões para o
consumidor.

Outro ponto de que não se pode fugir nessa
discussão, até para trazer à luz desse debate fatos
que recentemente aconteceram neste Pars, são as
repercussões dessa fusão sobre a posição
estratégica do Brasil. Nós, como representantes da
sociedade brasileira, temos, principalmente nesta
Comissão, em primeiro lugar, a obrigação de ver o
aspecto de defesa do consumidor. Por outro lado,
também temos de ver o aspecto da soberania do
nosso Pars.

Infelizmente, às vezes, ao analisarmos alguns
fatos recentes que ocorreram neste Pars, vemos que
se fala em soberania do Brasil talvez com a estima no
enésimo subsolo, em função de fatos que
aconteceram recentemente. Por exemplo, cito o que
aconteceu num dos setores mais pujantes da nossa
economia, o setor de telecomunicações - e
analisamos os dois eixos, quais sejam consumidor e
posição estratégica do Brasil. No caso das
telecomunicações, não é difrcil concluir que hoje é
mais fácil conseguir uma linha telefônica ou que é
muito mais barato comprar um telefone celular. Há
cinco anos, comprei por 3 mil reais. Hoje compro por
300 reais. Houve, evidentemente, um benetrcio para o
consumidor.

Do ponto de vista estratégico - e há aqui
companheiros que defendem, tão aguerridamente,
uma posição mais importante para o Brasil -,
observamos que não tivemos empresas nacionais
suficientemente fortes para que aquelas empresas
que eram nacionais, mas que não apresentavam
eficiência para o consumidor, pudessem assumir as
rédeas desse gigantesco negócio de
telecomunicações. Houve, então, uma maciça
invasão de quem pode bancar o negócio. E quem
pode? Empresas de grande alavancagem financeilJl,
que têm capacidade de entrar em negócio que exija
capital intensivo. Lamentavelmente, não temos
empresas brasileiras - por, isso digo que, nossa
auto-estima fica lá embaixo quando se fala na
soberania brasileira - com potencial para fazer frente

às exigências de negócios que efetivamente exigem
capital intensivo. A Coca-Cola é motivo de orgulho
para os americanos. Por que o brasileiro não pode ter
uma empresa, forte, que seja competitiva lá fora ou
aqui dentro tanto quanto é a Coca-Cola?

Nós ouvimos declarações de que a Coca-Cola 
e seu representante pode dizer se é ou não verdade
-, em alguns parses, chega a ter 90% de presença no
mercado de refrigerantes. Não sou contra isso. Acho
que é positivo. Se a Coca-Cola detém 90% do
mercado de refrigerantes em algum pars, não foi de
graça que ela conquistou isso. Ela tem a fidelidade do
consumidor.

Volto a dizer: o consumidor é fundamental. Essa
história de venda casada, de distribuição dessa ou
daquela maneira, nada disso supera a vontade do
consumidor. Se eu entrar em um restaurante que me
venha dizer que ali só se vende Pepsi-Cola, será a
última vez que vou àquele restaurante. Tenho de fazer
prevalecer a minha preferência, a minha escolha. Se
Antarctica e Brahma têm hoje 50%, 60% do mercado
nacional, não vejo isso como uma estratégia das
fabricantes para imporou para obrigar. Elas não estão
obrigando os consumidores brasileiros a consumirem
seu refrigerante ou sua cerveja. Muito pelo contrário.
Vejo isso como uma conquista. Evidentemente, esse
patamar de consumo é o resultado de décadas de
colocação do produto do mercado e da fidelidade do
consumidor àquele produto. Não é a existência ou
não da fusão que vai mudar essa questão.

De certa forma, Sr. Presidente, fico tranqüilizado
com a maneira ponderada e equilibrada com que o
representante da Secretaria de Acompanhamento
Econômico nos apresentou a predominância de um
critério técnico para analisar essa fusão, hoje em
questão.

Voltando à questão principal, que é a defesa do
consumidor, tenho um questionamento a fazer, que
está baseado exatamente naquelas duas condições
que eu aqui coloquei. O meu compromisso é com o
consumidor. Havendo benefrcios para o consumidor,
minha consciência vai ficar tranqüila, tendo eu
aprovado ou não o processo.

Dizer que a fusão não é importante para o
Brasil, do ponto de vista estratégico e econômico, do
ponto de vista do que acontece- no mundo, na
verdade, é querer esconder um fato. Aconteceu no
nosso setor de telecomunicações.

O que é uma empresa preparada para enfrentar
o mercado global? Tenho lido nas revistas -leio muito
a Exame toda semana - que, para faturar o mercado
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global, a empresa tem de faturar entre 8 e 10 bilhões. com o tamanho das lojas do concorrente do
Quantas empresas desse porte temos no Brasil? Carrefour. É uma concentração brutal.
Será que vamos ser contra uma fusão que nos vai dar Outro dia, nos dois restaurantes da Câmara, um
a possibilidade de termos uma empresa apta a recém-inaugurado, na entrada principal, outro que
competir largamente no mercado externo? Acho que passou por uma .. reforma, do qual sou crítico
a fusão em que resultou a Ambev amanhã poderá sistemático, pedi um guaraná da Antarctica. O rapaz
acontecer com a Kaiser. Já há participação de uma disse que só havia guaraná TaL Automaticamente,
cervejaria es,rangeira, da Coca-Cola, empresa concluí que o refrigerante cola de referência seria a
multinacional. Amanhã ou depois poderá ser esse o Coca-Cola. Com relação a refrigerantes e bebidas,
mesmo caminho da Kaiser, até para se inserir nessa isso acontece no País todo.
competitividade. O Deputado Salatiel Carvalho abordou uma

Sr. Presidente, sob esse aspecto, não tenho questão muito interessante. Debatemos, em diversas
dúvida de que é positiva a formação de um grupo ocasiões, a questão da internacionalização do
maior, que se insira nesse mercado mais competitivo. serviço de telefonia no Brasil, do acompanhamento

Voltando à questão do consumidor, questiono que o Governo pode fazer disso, da eficiência da
os representantes dos expositores sobre a qualidade Anatel. O próprio Deputado Luciano Pizzatto fez um
e o preço. Isso é fundamental e importante para o depoimento dramático sobre a situação desses
consumidor brasileiro. serviços no seu Estado, Paraná. No meu Estado

Muito obrigado. existe um desencontro absoluto de interesses. Em
O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) _ São Paulo é enorme a quantidade de problemas que

Com a palavra o nobre Deputado Luiz Bittencourt. surgiram - e o Deputado Celso Russomanno pode
registrá-los -, inclusive desemprego, aquisição de

O SR. DEPUTADO LUIZ BmENCOURT - Sr. equipamentos de empresas estrangeiras, controle de
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. terceirização de serviços, etc. Ouvi também
Convidados, representantes da imprensa, senhoras e atentamente as manifestações da Ambev e da
senhores que participam desta audiência pública, Kaiser.
realmente, esse assunto da fusão das duas Lógico, neste momento, entendo que há três
empresas da Brahma e da Antarctica acabou questões bem claras sendó discutidas. Primeiro, a
despertando um debate novo no País, o que, de certa guerra que existe entre empresas. Empresário não é
forma, acaba empolgando a todos nós. chapeuzinho vermelho. Empresário quer lucro, quer

Ouvi atentamente as declarações de cada diminuir o número de empregados, quer aumentar a
representante, convidado, entidade, representante do eficiência das suas empresas e deixar de pagar
Governo e alguns Deputados com relação a esse tributo. Estamos discutindo a reforma tributária.
assunto. E comecei a fazer algumas comparações Foram quase oitenta audiências públicas com todos
com fatos que estão acontecendo no Brasil de uns os segmentos do País. Estou chegando à conclusão
tempos para cá. de que o ideal seria fazer uma reforma tributária em

Dias atrás, li, no jornal, que o Flamengo está se que os empresários não tivessem de pagar tributos. A
fundindo com uma empresa suíça, para se proposta básica está convergindo para esse ponto.
transformar numa equipe com capacidade para Ontem, fizemos uma reunião, à noite, com as
enfrentar seus adversários mundiais. A forma como o empresas de viação aérea do Brasil. Documentos do
esporte é administrado no Brasil acaba inviabilizando Governo mostravam claramente que as empresas,
o crescimento das equipes brasileiras. todas elas, estão falidas. Oitenta e cinco por cento

Dias atrás assisti ao jogo Palmeiras e dos aviões que estão hoje circulando no Brasil são
Corinthians. Na camisa de cada jogador estava alugados de agiotas internacionais, que compram o
estampado o símbolo e a marca de empresas avião nos seus países de origem e os alugam para as
estrangeiras que hoje controlam praticamente toda a nossas empresas, porque a capitação de recursos no
estrutura de futebol desses times. Há alguns dias Brasil é, generosamente, 20% mais alta do que a das
fizemos aqui uma audiência pública, quando se empresas concorrentes dos outros países. Só no
discutia a questão da fusão das empresas de aeroporto de Denver, nos Estados Unidos, há um
supermercado. Recentemente, numa viagem à movimento médio por hora de duzentos aviões. No
França, fiquei impressionado com o tamanho das Brasil todo há duzentas aeronaves cortando o País. A
lojas do Carrefour. E fiquei mais impressionado ainda maior empresa americana de aviação tem 680 aviões.
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No Brasil, todas as nossas empresas têm duzentos. É
lógico que há detalhes.

Quero sugerir a V. Ex!!, Sr. Presidente, que
criemos, através do programa A Voz do Brasil e da
TV Câmara e da Rádio Câmara, um instrumento
para que o consumidor possa utilizar mais esta
Comissão e nos trazer até denúncias, como essas
apresentadas, com fotografias e documentos, bem
como outras questões, p~ra que esta Comissão
possa agilizar seu encaminhamento no encontro de
soluções, na discussão, no conflito de idéias.

A guerra das empresas é natural que exista no
sistema capitalista. Sobre a capacidade do Governo
de gerenciar esse processo de transformação que
está havendo hoje no País, nitidamente é opção
política do Governo abrir a economia, fortalecer as
exportações, criar mecanismos para que empresas
estrangeiras se instalem no País, facilitar créditos,
etc. Isso é claro. É opção política do Governo. Agora, o
Governo tem instrumentos suficientes para controlar,
para estabelecer um relacionamento, para dar
proteção àquilo que é, o Deputado Salatiel Carvalho
mencionou, de interesse do consumidor? Esse é o
fulcro da questão, e temos de examiná-lo. '

A Secretaria de Acompanhamento Econômico,
o Ministério da Fazel}da, enfim, o Governo Federal
tem instrumentos para estabelecer a fiscalização de
acordos e contratos de distribuição exclusivos, que
vão ser feitas entre empresas, não só nessa parte de
distribuição de bebidas, mas em outros aspectos
também? O Governo tem condição de fiscalizar a
prática de vendas casadas, efetivamente? Tem
condição de punir rigorosamente quem faz isso?

O Governo tem agido com relação à
discriminação de preços. Aprovamos, na semana
passada, a instalação da CPI dos Remédios, para
discutir essa questão da alta de preços dos produtos.
O Governo tem instrumentos para fiscalizar a prática
da fixação de preços? Essa é a questão. Faço esta
pergunta ao Dr. Cláudio Considera: o Governo tem
esses instrumentos efetivamente? A análise desse'
processo de fusão é subjetiva, como foi colocado aqui
pelo Deputado representante do PT. Há aspectos
técnicos, mas existe um forte componente subjetivo.

Outro ponto que também considero importante
é essa relação que o Brasil tem com o mundo. Não
estamos falando aqui de uma multinacional que
existe. Pelo que li, pelos levantamentos que fiz, pelo
que pude constatar nessa discussão em torno da
fusão das duas empresas que vendem cervejas,
existe a possibilidade de, nesse setor, em função da

competitividade, da eficiência, da capacidade
produtiva e até, com certa dimensão de mercado que
essas empresas têm, de que empresa que vier a ser
criada torne-se uma multinacional importante no
cenário mundial, no que tange à venda de bebidas,
inclusive atuando fortemente na América do Sul.
Essa afirmação é a mesma que ouvi ontem das
empresas de aviação. Eles querem fazer uma fusão,
estão caminhando para isso - é inevitável-, para que
possam fortalecer-se aqui no Mercosul e, a partir daí,
estabelecerem padrões de competitividade com
outras regiões, com outros países do mundo.

Essa questão da Alca, do Mercosul, da queda
das barreiras tarifárias é muito mais complexa do que
podemos imaginar. Estamos assistindo a
homogeneização do mercado europeu há quantos
anos? Aquelas economias são muito mais
estabilizadas do que a nossa, as moedas são muito
mais fortes do que a nossa, a qualidade dos produtos
é muito maior do que a nossa, a eficiência e
competição são muito maiores que as nossas. No
entanto, até hoje, eles não conseguiram estabelecer
um ponto de operacionalização comum. O euro ainda
não são se firmou como moeda. E tudo isso não é em
função de uma vontade política de governar, até
porque tem governo de todas as tendências
ideológicas. É uma realidade palpável o processo,
não digo de globalização, se esse é o nome, mas de
crescimento das empresas em determinadas áreas.

Então, quero deixar aqui essa minha
observação. É óbvio que vejo a posição da Kaiser.
Mas ela tem um teto de crescimento. Não sei se a
Brahma e a Antarctica teriam esse mesmo teto de
crescimento. A Kaiser surgiu do nada e chegou a
15%, 16% do mercado. A Schincariol - acompanhei
de perto - surgiu do nada e chegou a 6%, 7% do
mercado. No meu Estado - não sei se isso ocorre em
outros -, posso dar um testemunho pessoal. Em
cidades pequenas estão surgindo pequenas fábricas
de refrigerantes que vendem, às vezes, naquele
município, mais do que a Coca-cola, mais do que o
Guaraná Antarctica, pelo preço e até porque essas
empresas têm outros mecanismos de redução de
custos, que não quero nem colocar aqui, muitas
vezes nem oficiais, como sonegação de impostos, má
qualidade, etc. Mas eles estão crescendo lá. Estou
vendo substancialmente essas empresas crescerem.

Então, vejo que devemos ter um
posicionamento muito claro, muito transparente,
muito cauteloso a respeito do assunto, sem
preconceito nenhum, até porque a competição no
mercado vai existir. É como a democracia. É o melhor



O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO 
Sr. Presidente, em primeiro lugar, gostaria de
agradecer aos nossos expositores a presença.

O que estamos discutindo é extremamente
importante para a sociedade como um todo e, em
especial, para o consumidor, que somos todos nós.

Muito se falou aqui sobre as conseqüências da
fusão e em que isso pode influir em termos de preço
para o consumidor. Preocupo-me porque, quando há
uma fusão e se tem o mercado nas mãos, pode haver
não só o aumento, mas também a diminuição do
preço.

Quando discutimos a fusão. da
Colgate/Palmolive, que adquiriu a Kolynos, fiz
questão de enfatizar que a atitude adotada pelo Cade
no sentido de acabar com uma das marcas - e foi
indicação des,ta Comissão - devia-se ao fato de que,

55194 Quinta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1999

sistema político. Todo mundo tem consciência disso. entra, em qualquer loja de conveniência e em muitos
O capitalismo também está-se configurando como barzinhos por aí há cerveja estrangeira. Se é tão
modelo. Mas é o capitalismo selvagem, é o complexo assim o processo de distribuição, como
capitalismo social, é o capitalismo humanista? De está acontecendo? Em qualquer supermercado, em
certa forma, as raízes do capitalismo estão fincadas qualquer barzinho, em qualquer loja de conveniência
na competição. E o mundo todo está demonstrando há cerveja estrangeira. Não é só cerveja. Há vinho,
que as grandes empresas estão se consolidando e chocolate, bolacha. Existe realmente essa
estão gradativamente consolidando os mercados. complexidade, em virtude do preço predatório - essa

Sr. Presidente, já vou concluir. Fiz uma pergunta a expressão usada pelos economistas? Quer dizer,
ao representante da Secretaria de Acompanhamento uma empresa, pelo processo de fusão, vai exercer o
Econômico. Temos tido aqui debates importantes, em preço predatório na concorrência? Quero saber se
função até da posição que ele tem no Governo e da isso não ocorre hoje. Se ocorre hoje, como pode ser
sua dedicação ao trabalho - tudo isso respeitosamente, combatido?
entendendo também a complexidade do seu trabalho O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) -
no Ministério. Para encerrar, Deputado.

Quero fazer uma pergunta ao representante da O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT -
Kaiser. O procedimento hoje de venda da cerveja é Estou concluindo, Sr. Presidente. Queria fazer uma
casado com a Coca-Cola? Existe essa imposição por pergunta diretamente ao Dr. Cláudio Considera.
parte dos distribuidores do seu produto, configurando Existe a possibilidade de uma empresa, um grupo
a venda casada de Kaiser com Coca-Cola? Depois o nacional, um fundo, de pensão, desses que estão aí
senhor pode responder. ou uma empresa estrangeira adquirir a Brahma, a

Da mesma forma, pergunto aos representantes Antarctica, a Kaiser, de forma que, por um subterfúgio
da Antarctica e da Brahma: existe essa imposição de contratual, possa controlar esse mercado, com duas,
venda, ou seja, se vende a cerveja tem que vender o três ou quatro concorrentes?
guaraná? Quero saber a opinião dos senhores a O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) -
respeito disso. Essa questão é dirigida a quem, nobre Deputado?

Quero registrar aqui o que foi mencionado pelo O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Ao
Presidente da Confederação Nacional dos Dr. Cláudio Considera.
Trabalhadores, Sr. Roberto Santana - e me dirijo à Agradeço, Sr. Presidente.
Ambev, não à Antarctica ou à Brahma. É uma
preocupação interessante. Vai ou não acabar o O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) -

Agradeço a participação ao nobre Deputado Luiz
emprego? Temos de travar uma discussão objetiva. Bittencourt. Com a palavra o Sr. Deputado Celso
Essa fusão vai diminuir ou não o emprego? Está Russomanno.
havendo diminuição de emprego hoje no mercado?
Essa é a garantia que eles querem. Vai diminuir o
emprego ou não? A venda de cerveja será realizada
por meio de fábricas que serão criadas lá fora, por

. parcerias associadas lá fora, ou será só por cerveja
fabricada aqui? Acredito que não. Acredito que a
fábrica da Coca-Cola que está aqui não é a mesma
fábrica da Coca-Cola que está nos Estados Unidos,
na França ou na Itália. Acho que a idéia é essa. Mas
sé a Ambev vai ou não se fortalecer como empresa
que terá remessa de lucros para cá para desenvolver
outros projetos, tenho que entender. Se não, não faria
sentido a. Coca-Cola e uma série de empresas de
outros países operarem no Brasil. Então, quero saber
sobre isso.

Outra questão é·a distribuição do produto. Como
é feita a distribuição do produto lá fora e como é feita
aqui? Hoje, em qualquer supermercado em que se
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apesar de ser o de creme dental um monopólio de
baixo custo, poderia ser de mais baixo custo ainda, à
medida que os preços caíssem mais, o que poderia
levar os pequenos fabricantes à quebra. Isso me
preocupa.

A questão, portanto, Secretário Cláudio, não é
só o aumento dos preços. E o Governo, não só por
meio da Secretaria que o senhor ocupa, como
também da Secretaria de .Direito Econômico e do
Cade, tem de analisar. Mas, vejam bem, detendo 90%
de um mercado regional, se eu fizer duas ou três
promoções durante dois, três ou quatro meses,
levarei os pequenos empresários .a quebrar. Quem
pode concorrer no mercado publicitário com a mesma
ênfase? Quem consegue, no mercado publicitário, os
mesmos preços daquele que tem alta verba para .
fazer publicidade? Ninguém. E se não se é lembrado,
não se está marcando posição no mercado.

Consideremos que, mesmo assim, para 'ter
participação nesse mercado, eu tivesse condição de
fazer publicidade igual à que está fazendo aquele que
tem o poder de fabricação e de distribuição nas mãos.
Os pequenos empresários não teriam condição de
suprir o· mercado mesmo que quisessem. Se não
participam efetivamente e não têm produção efetiva,
como competirão nessê mercado? Como chegarão à
todos os pontos de' venda para participar em
condição de igualdade?

Sr. Secretário, a afirmação que o senhor fez
sobre a aquisição das fábricas é extremamente
importante. Suponhamos que a fusão fosse aceita
pelo Governo e acontecesse,. até mesmo por
indicação desta Comissão, que tem importante
atuação nesse processo junto ao Cade e à Secretaria
de Direito Econômico. Há ônus a ser pago? Então,
que fOE?sem a determinados locais onde a
concentração é muito grande e que as empresas
fossem passadas para os concorrentes a preços
baixos, para que pudéssemos até mesmo manter
empregos, como bem disse aqui o Presidente da
Confederação.

Todas essas questões devem ser amplamente
discutidas e pensadas. Não se pode pensar só em
preço. Sou o maior defensor do consumidor, mas não,
quero um preço baixo para o consumidor a curto
prazo, para, depois, com o mercado todo na mão, o
preço ficar alto definitivamente. Isso não me'
interessa. Interessa-me que o consumidor pague um
preço justo hoje e um preço justo amanhã. É o que
queremos.

Sr. Presidente, não quero alongar-me muito,
porque .ainda faremos nova audiência. Já propus,
Deputado Luciano Pizzatto e demais companheiros
presentes, a criação de um grupo de trabalho. Tenho
conversado muito com o Secretário de Direito
Econômico e com o Cade sobre essa fusão. Penso
que podemos nos aprofundar no assunto.

Quero deixar bem claro que não soU contra a
fusão. Apenas acho que deve haver princípios, para
que todos possam concorrer no mercado em
condição de igualdade. Sei muito bem como funciona
a ponta do mercado·produtivo, a distribuidora; sei

, muito bem como funciona o bar, o restaurante e,
finalmente, como o produto chega até o consumidor.
Aalta temporada, o verão, começará em alguns
meses, e sei muito bem como as distribuidoras
colocam o produto nos bares, restaurantes e
similares. Se não aceitarem as condições da
distribuidora, com ou sem a anuência da fábrica - não
sabemos se elas anuem ou não às condições
impostas, temos de nos aprofundar também nesse
aspecto -, dizem: "Sinto muito, meu amigo. Semana
que vem o senhor não terá mais o produto aqui,
porque sou o fornecedor, sou o gerador, estou com
tudo na mão. Ou você entra na minha, fica de bico
calado, aquieta-se e não torná pública essa situação,
ou não terá mais o produto". Que bar, que restaurante
ou similar espalhado por este Brasil neste verão
próximo pode ficar sem cerveja? Se ficar, decretará
sua falência.

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Sr.
Presidente, peço a palavra para fazer um comentário~
Não vou gastar nem um minuto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) 
Concedo a palavra a V. Ex! para enriquecer o debate.

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - O
Deputado Celso Russomanno abordou a questão do
preço e da qualidade. Penso que nem precisamos
discutir esse assunto, porque é evidente que há
perigo de o preço ser manipulado, aumentado. Mas,
na prática, temos visto que, onde houve fusão,
incorporação de empresas, o preço diminUiu, a
competitividade aumentou e o produto melhorou.
Essa é a realidade atual não apenas no Brasil, mas no
mundo. Não existe um só caso de fusão no mercado
em que o preço do produto tenha aumentado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) 
Perfeito..

Concedo a palavra ao nobre Secretário Dr.
Cláudio Considera.
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O SR. CLÁUDIO MONTEIRO CONSIDERA ~ de trabalhadores por produto diminui, mas aumenta a
Sr. Presidente, procurarei abordar todas as questões quantidade de emprego em função do aumento da
demandadas. produção.

Quanto ao problema do tempo e da cautela, O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Peço um
tomaremos as precauções necessárias para a aparte, apenas para abrir um parêntesis.
avaliação do caso dentro do tempo legal em que O SR. CLÁUDIO MONTEIRO CONSIDERA _
somos obrigados a apresentar nosso parecer. Pois não.
Provavelmente estaremos entregando o resultado da O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - A renda
nossa análise - achamos que já temos condição de
fazer isso - num prazo máximo de vinte dias. per capita do Brasil na década de 90 caiu.
Transmitiremos o resultado para o Cade, que também O SR. CLÁUDIO MONTEIRO CONSIDERA - A
tem obrigações legais no que diz respeito ao renda per caplta do Brasil na década de 90 cresceu
julgamento dessas ações. Esse tempo certamente em relação à década de 80 cerca de 7,7%. Mais que
será suficiente para a conclusão desses trabalhos, passamos da posição que tínhamos perdido ao longo
para que esta Comissão ~e desenvolva e também da década de 80, quando perdemos cerca de 9% da
contribua para o julgamento final, que é do Cade. renda per capita. Agora, recuperamos toda a perda

Sobre os benefícios e custos - o Deputado da década de 80 e conseguimos mais 7%. São os
afirmou que essa fusão só tem custo -, não é esta a números do IBGE.
nossa avaliação. Existem vários benefícios na fusão. Na década de 70, quando houve um grande
P,rocuraremos deixar bem claro isso. Mas tentaremos aumento de produtividade, foi um brutal aumento da
estabelecer principalmente se esses benefícios são produtividade...
superiores aos custos. E é isso o que, de fato, está em O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Mas não
avaliação. são os números que tenho. Posso passar a V. Ex·,

Quanto à questão de fecharem fábricas mostrando que a renda per caplta...
domésticas e abrirel)l fáb.ricas no exterior, temos de O SR. CLÁUDIO MONTEIRO CONSIDERA -
entender que essas decisões são empresariais. Pois não. Trabalhei com isso minha vida toda. São
Nossa obrigação é defender a concorrência. Se dados do IBGE.
começarmos a interferir nas decisões empresariais, O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - São dados
estaremos atrapalhando totalmente o processo de recentes. A renda per capita de 1990 caiu em relação
funcionamento de uma empresa. O fato de fechar
fábricas no mercado doméstico não significa a 1980, por incrível que pareça.
necessariamente redução de emprego. A empresa O SR. CLÁUDIO MONTEIRO CONSIDERA -
pode pura e simplesmente transferir empregos de Não, ela subiu. Ao longo da década de 90, ela cresceu
uma região para outra. Se a empresa, em uma de e recuperou o índice de 1980.
suas plantas, tem 60% de capacidade ociosa, terá de O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Vou
aumentar o nível de emprego naquela planta para se mostrar os dados a V. Exil

•

tornar totalmente operacional. Dessa forma, O SR. CLÁUDIO MONTEIRO CONSIDERA -
aumentará totalmente a produção... Está bem. Isso é assunto de artigo que escrevi

(Intervenção fora do microfone.lnaudível.) recentemente.
O SR. CLÁUDIO MONTEIRO CONSIDERA - Foram abordadas tanto pelo Deputado João

Existe, infelizmente existe. Não é linear. Não estou Paulo quanto pelos Deputados Celso Russomanno e
dizendo que é linear, mas isso acontece. Luiz Bittencourt as vendas casadas e contratos de

O fato de haver aumento de produtividade e exclusividade. O Deputado Celso fez referência
redução de emprego por unidade de produto é também aos preços predatórios.
característica do capitalismo. Essa foi a característica Chamo a atenção para o seguinte: há uma série
da economia brasileira. Foi só por isso que a renda de condutas anticoncorrenciais. Sob o ponto de vista
per capita brasileira aumentou. Não existe aumento da Secretaria de Acompanhamento Econômico, elas
de renda per capita sem aumento..ge produtividad~. são avaliadas como medidas que prejudicam o
Os benefícios do aumento da prodútividade -são consumidor e a concorrência. Hoje em dia, temos um
exatamente o aumento da renda per.:papitâ e' a guia - em breve, estaremos divulgando-o - para
geração de empregos em outros $etores. O número avaliação de condutas verticais. Já temos isso nas
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Secretarias e estamos colocando em ação o
processo de investigação de condutas verticais.

Estamos investigando situações de contratos de
exclusividade no mercado de cigarros, contratos de
vendas casadas no mercado de bebidas, de maneira
geral, casos de monopólio, oligopólio e cartelização
no mercado de alumínio, movimentação de
containers nosIportos brasileiros - foi imposta uma
taxa especial instantaneamente por todas as
empresas - e o caso dos jornais do Rio de Janeiro,
onde o preço de todos os jornais foi aumentado em
20%, no mesmo dia, sob orientação do sindicato. São
processos que, anteriormente, a Secretaria não
estava aparelhada suficientemente para investigar.

No documento que entreguei aos senhores, há
uma portaria do Sr. Ministro, em que junta uma série
de legislações que dá à nossa Secretaria capacidade
de investigação, a qual não tínhamos anteriormente.
Agora temos capacidade legal para isso e
instrumentos para cobrar esclarecimentos das
empresas, inclusive, sob pena de multas, se os
esclarecimentos não forem dados corretamente.

Neste momento, o Coordenador-Geral de
Defesa da Concorrência está em Washington, no
Departamento de Justiça Americano - já é a segunda
vez; fomos lá no início do ano e estamos indo outra
vez -, em função de acordo que estamos
estabelecendo com aquele Departamento que nos
vai permitir ampliar as investigações no caso das
vitaminas, um cartel comprovado no mundo, e qual
seu alcance sobre o mercado brasileiro.

Finalmente, o Departamento de Justiça
concordou em abrir para nós uma série de
documentos, indicando eventuais condutas ilegais no
caso do mercado de vitaminas. Estamos procedendo
à investigação há quatro meses, com dados e indícios
no mercado doméstico e agora com a possibilidade
de cooperação do Departamento de Justiça
Americano, que nos dará informações que nos
permitirão o aprofundamento dessa análise.

Tentando responder a V. Ex~, quanto à questão
das condutas verticais, agora estamos bem melhor
aparelhados para proceder a esse tipo de
investigação, mas, novamente, depois, como no caso
do alumínio e containers, isso será enviado à
Secretaria de Direito Econômico, que também
procede a suas investigações e envia para o Cade
para as multas, julgamento e ações legais
necessárias.

Não sei responder a V. ExAsobre a possibilidade
de existir algum esquema para uma empresa

estrangeira adquirir as companhias e dominar todo o
.mercado, por meio de algum subterfúgio. Não sei
como responder essa questão. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) -::
Passo a palavra ao Dr.. Danilo Pálmer, representando
a Ambev. Dado o adiantado da hora, peço ao senhor
que se prenda, objetivamente, à resposta acerca da
distribuição e da manutenção do nível de emprego.

Passo a Presidência dos trabalhos ao
Vice-Presidente Celso Russomanno e digo que,
deste rico debate, já fica a sinalização de que esta
Comissão irá dar prosseguimento à discussão.
Marcaremos, com a maior brevidade possível, uma
audiência pública com a presença do Secretário de
Desenvolvimento Econômico, novamente contando
com a boa vontade doDr. Cláudio Considera, que se
tem esforçado muito para participar, e, sem dúvida,
do Cade.

Entendo que, pela discussão, será fundamental
que esta Comissão chegue à audiência pública já
com uma proposta, um relatório-proposta de
sugestões da nossa contribuição, para apreciação
por parte da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, da Secretaria de Acompanhamentos
Econômicos e, em última análise, do Cade.

Antes de conceder a palavra o Dr. Danilo Pálmer
para, objetiva e claramente, falar sobre distribuição e
manutenção do nível de emprego, passo a
Presidência ao nobre Deputado Celso Russomanno.

O SR. DANILO PÃLMER - Quando falamos em
distribuição, o mais importante é dar um exemplo
prático. Em 1980, a Brahma adquiriu a Skol. Naquela
época, discutia-se também se iríamos ou não acabar
com a distribuição em separado. Já se passaram
praticamente vinte anos, e as redes Skol e Brahma
operam completamente separadas. Isso foi tão
significativo e importante que, apesar de o nome
Brahma estar incorporado ao nome da empresa 
Companhia Cervejaria Brahma -, a cerveja mais
vendida no Brasil hoje é a Skol, ou seja, não houve
nenhum tolhimento de ação ao trabalho dos
distribuidores de uma rede em benefício de outra,
nem em detrimento de uma rede em relação à outra,
ou seja, a competição foi do mercado, foi mérito de
uma rede, que atingiu esse ponto.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO 
Desculpe-me. Pela ordem. Já passei às suas mãos
um papel em que há determinação para que se
compre de um distribuidor e do outro. Sem querer
comprometê-lo, porque esta reunião está sendo
gravada: ou o senhor disse que o papel que lhe
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entreguei não existe - e vou p8dir que a fonte me' de '1998 -, qual o percentual de utilização dessas
traga prova definitiva - ou o papel existe, e o que o capacidades e como isso se dará em ~m ou dois
senhor está falando não é verdade. anos; razão pela qualafirmei que, já a partir de 2001,

O SR. DANILO PÃLMER - Não estou estaremos dando "início à construção de novas
preocupado em estar sendo gravado, porque tenho fábricas. Isso significa'emprego.
certeza do que estou dizendo. Se existir algum O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso
desvio, gostaria de ter essas informações. Na Russomanno) _ M4itoobrigado.
verdade, o Brasil é grande, e não vou dizer a V. Ex.,
Exmll Deputado, que somos perfeitos nem que não Com a palavra o Sr. Carlos Alberto da Fonseca,
temos nenhuma falha. Falhas podem ocorrer, mas da Federação N,acional das Associações de
temos aqui o Presidente da Federação dos Revendedores da Brahma.
Distribuidores da Brahma que pode dizer 'como é a . O SR. CARLOS ALBERTO DA FONSECA - Sr.
sistemática. Ele, melhor do que eu, poderá- digamos .PresidÊmte, como foram apontados alguns pontos
assim - até depor a respeito disso. referentes à distribuição, à venda casada, é de suma

Estou dando apenas um caso prático econcreto importância que, como representante dos
de como as duas redes se desenvolveram ao longo distribuidores, esclareça alguns pontos que ficaram
de vinte anos, com o funcionamento dentro da obscuros nessas observações.
Brahma. Isso é realidade, está demonstrado em . Em primeiro lugar, o nobre Deputado
pesquisas, e podemos comprovar ao Exmll Sr. apresentou denúncias relativas a fatos que realmente
Deputado. . . . podem existir. Talvez essa pessoa, ou essa

Com referência ao emprego, disse aqui que a distribuição, ou esse revendedor, represente uma
Brahma foi, até mais de uma vez, indicada como uma marca diferente daquela que represento.
das grandes empregadoras do País, pelo
relacionamento com seu pessoal e como ele é visto (Intervenção fora do microfone.lnaudível.)
pela empresa. . O SR. CARLOS ALBERTO DA FONSECA - No

Com referência ao fechamento de fábricas, caso da Barletta, que V. Ex" tinha observado, é um
acho que devemos analisar duas coisas~ além de distribuidor que não sei se ainda se encontra
poder existir atraso tecnológico, pocJe ... existir· "çonosco., .
impossibilidade geográfica. Já fech~mos fábricas 'quê' . .(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
eram divididas em três partes. Umáestavá em uma O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - São
encruzilhada, foi desapropriada para passarem duas advogados. A denúncia está no falder que lhe trouxe
ruas e se tornou totalmente incompatível e obsoleta. _ vou dar para o senhor depois uma cópia -, do

Quando uma fábrica é fechada num revendedor Brahma, Pepsi, Skol, determinando que
determinado lugar, a produção é deslocada para toda compra de Pepsi e Skol deve ser feita no
outro. Além disso, como observei, estamos revendedor Brahma, não se podendo comprar em
trabalhando com o crescimento do País - nem tem outras linhas de distribuição.
sentido trabalhar com o País estagnado. Quer dizer, O SR. CARLOS ALBERTO DA FONSECA _
estamos trabalhando com uma taxa de crescimento
do País menor do que o Governo Federal preconiza. Isso é um assunto que...

Nossas fábricas são dimensionadas levando-se O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO -
em conta a sazonalidade, o inverno e o verão. O que Também não conhece~
existia no passado, até 1994, era o não-atendimento O SR..CARLOS ALBERTO DA FONSECA -
da demanda, era escassez do produto, porque as Tenho pleno conhecimento.
fábricas não eram capazes de atender o verão, O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - O
porque eram dimensionadas para o inverno. As senhor conhece, é verdade?
fábricas de cerveja, de refrigerante, enfim, todas as O SR. CARLOS ALBERTO DA FONSECA _
fábricas hoje são programadas para atender o verão,
para não haver escassez de produto. E esse tl'abalho Conheço 'o assunto, porque sou um distribuidor,
está sendo entregue à Seae, à ,SDE ~. ~o Cade; represento o distribuidor. Agora, a circunstância em.
Estamos analisando fábrica por fábrIca, .a curva de .que: está sendo apresentado é que precisa ser
sazonalidade de cada uma dessas fábrica - partindo analisada.



DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOSNovembro de 1999

o SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO 
Compreendo, mas é verdade que sairá essa ordem a
partir do dia 1 de novembro de 1999.

O SR. CARLOS ALBERTO DA FONSECA 
Para mim, que sou distribuidor Brahma, veio a ordem
de distribuir a Pepsi. A Skol está presente e deve
saber se também partiu para eles a ordem. Para mim,
chegou a recomendação de distribuir, a partir de tal
dia, a Pepsi.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - O
senhor recebeu essa ordem, então?

O SR. CARLOS ALBERTO DA FONSECA 
Recebi, claro.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO 
Então, a Brahma, a partir de agora, sabe que eles
receberam a ordem.

O SR. CARLOS ALBERTO DA FONSECA 
Claro, com certeza. Não há dúvida. Distribuo Pepsi,
sou representante da Pepsi Cola. Agora, o que
gostaria de salientar com referência à venda casada,
nobre Deputado, é que, realmente, essa é uma
prática inexistente no mercado hoje.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso
Russomanno) -Inexistente?

O SR. CARLOS ALBERTO DA FONSECA 
Com certeza. Hoje, o mercado não aceita mais
nenhum tipo de tratamento desse. Nenhum varejista
se propõe a receber da forma como está sendo
apresentado aqui. V. Exas estão apontando: "Se não
se comprar um produto, vamos colocar outro". Acho
que o Deputado...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso
Russomanno) - Atualmente, existem em todo o
mercado, espalhados pelo Brasil, contratos firmados
entre determinadas marcas e seus pontos de vendas,
contratos de promoção. Ele coloca a bandeira em
cima do estabelecimento comercial, dá os mlxes
para colocar o produto dele, dá uma quantidade de
refrigerante, verba para publicidade, etc., e obriga a
venda daquele produto. Para quem me disser que não
é verdade, vou trazer os documentos para esta
Comissão, e vamos indicar.

Não estamos querendo entrar numa discussão.
Isso existe no mercado. Estamos discutindo, neste
momento, a fusão. Agora, a prática de condicionar a
venda de um produto a outro, imposta pelo
distribuidor ou pela fábrica, não sabemos especificar
qual, existe há muito tempo, não só por parte da
Brahma, da Pepsi, como também por parte da
Coca-Cola.
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Essa é uma questão que não devemos discutir
neste momento, porque vamos sair do tema.

(Apartes paralelos, ininteligíveis.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso
Russomanno) - Tem a palavra o Deputado João
Paulo.

O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Sr.
Presidente, só para esclarecer a referência à Barletta.
A Relatora do Cade ouviu a Distribuidora de Bebidas
Barletta, de São Paulo, através das palavras do
ádvogado Francisco Coller(?): 'Viemos aqui
manifestar nossa preocupação com a fusão. Essa
operação poderá engessar o sistema de distribuição".
É um distribuidor da Antarctica falando.

O SR. CARLOS ALBERTO DA FONSECA 
Mas esse distribuidor continua no sistema?

O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Essa foi a
base que utilizei para fazer a argumentação.

O SR. CARLOS ALBERTO DA FONSECA 
Sei. Mas esse distribuidor continua no sistema?

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - Sr.
Presidente, só um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso
Russomanno) - Tem V. Exlil a palavra.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - Sr.
Presidente, só para não haver confusão dos nomes,
as denúhcias que encaminhei dos advogados
Ferreira e Cami/o, que estão sendo protocoladas
hoje, é da distribuidora Esbel, que também denuncia.
Uma das práticas é ser colocada para fora do sistema
na marra, pelas taxas de juros que estão aqui, e as
práticas de dumping, com preços mais baixos. Como
tenho certeza de que o distribuidor não está aqui para
defender a Brahma e sim seus associados,
distribuidores, vamos esperar que o Cade examine e
venha depor daqui a um mês nesta Comissão.

O SR. CARLOS ALBERTO DA FONSECA - Sr.
Presidente, para encerrar. Estou aqui para defender a
rede de distribuição. V. Exas sabem como é o
atendimento ao varejista, não é o que S. Ex!! está
falando.

Hoje, qualquer distribuidor é treinado e
preparado para atender desde o consumidor até o
maior comércio varejista. Se existe essa prática de
forçar venda, de pôr bandeirinha, isso é negociação,
Deputado, não é forçar a venda. Negociação existe
em qualquer lugar no livre mercado. Quando S. Exll

observa qu~ estamos obrigando alguém a comprar
alguma coisa, não posso concordar.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Celso
Russomanno) - Muito obrigado.

Antes de passar a palavra a V. Sª, vou conceder
a palavra ao Sr. César Gonçalves, Presidente do
Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares,
porque foi apresentada a questão da venda
condicionada, e S. SlI gostaria de falar a esse
respeito.

O SR. CI!SAR GONÇALVES - Sr. Presidente,
quero reafirmar que as vendas casadas e os
contratos de exclusividade são práticas muito comuns
no mercado, ao contrário do que disse o nobre
Presidente da Federação de Distribuidores.
Utilizando até um mecanismo muito simples: a
bandeira oferece determinadas vantagens, tais como
equipamentos, mesas, luminosos e, em
contrapartida, exige um contrato de comodato e a
garantia de que os produtos que serão vendidos
naquele comércio sejam de determinada marca.

Lógico que, a qualquer momento, o comerciante
pode devolver tudo e utilizar outras marcas. Mas não
é assim que acontece no mercado. A
representatividade desse investimento é muito
grande. Então, a prática da venda casada e de
exclusividade é comum, ao contrário do que está
sendo dito.

É importante acrescentar que, a partir do
momento em que mais de 70% do mercado são
dominados por uma bandeira, essa prática tenderá a
assumir uma proporção muito grande, certamente,
em detrimento da livre concorrência.

O SR. DEPUTADO PAULO DE ALMEIDA - Sr.
Presidente, peço um aparte.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso
Russomanno) - Tem V. Ex!! a palavra.

O SR. DEPUTADO PAULO DE ALMEIDA - Sr.
Presidente, peço desculpas por não ter podido
participar efetivamente da reunião, mas estava
havendo, na Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, a votação de proje:to de
suma importância, a lei que trata da informática.

Esses pontos que estão sendo levantados não
têm de ser discutidos neste exato momento, não
procede uma discussão porque a livre negociação, o
fato de ter ou não a bandeira é questão de negociar, é
ver os interesses do comerciante. Como já foi dito
aqui, quando se compra uma passagem aérea,
come-se no avião o que está lá... Estamos discutindo
a fusão, precisamos avançar devido o adiantado da
hora...

(Intervenção fora do microfone.lnaudível.)

O SR. DEPUTADO PAULO DE ALMEIDA - Eu
sei, querido amigo...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso
Russomanno) - Deputado Paulo de Almeida, há
outros inscritos.

Existe, na verdade, uma relação indireta na
medida em que se tem os pontos de distribuição, e
aquele que está entrando no mercado não vai
conseguir chegar lá. Mas isso a Comissão vai apurar
no decorrer de seus trabalhos. Chegaremos lá.

Peço brevidade nas abordagens. Já são
14h30min, e muitos dos presentes têm outros
compromissos.

Concedo a palavra ao Sr. Roberto José
Santana, Presidente da Confederação Nacional dos
Trabalhadores das Indústrias de Cervejas e Bebidas.

O SR. ROBERTO JOSÉ SANTANA - Quero
contestar o Sr. Danilo Pálmer, representante da
Ambev, quando disse que a Brahma é uma das
maiores empregadoras do País. Os números indicam
que é completamente diferente. A Brahma foi uma
das empresas que mais demitiu desde a implantação
do Plano Real. Os números não mentem, inclusive,
temos também como fonte revistas de grande
circulação nacional.

A Brahma empregava mais de 24 mil
trabalhadores há dez anos, hoje emprega 9.700
trabalhadores. Isso incluindo as quatro fábricas da
América do Sul.

A pergunta que o Preside,nte da Mesa fez sobre
o desemprego não foi respondida. Nós, da
Confederação Nacional dos Trabalhadores das
Indústrias de Cervejas e Bebidas - e aqui estão
presentes também representantes dos Sindicatos de
Bebidas do Piauí, Pernambuco, Jacareí, São Paulo,
Paraíba e outros -, viemos a esta reunião em busca
dessa resposta, porque há uma preocupação muito
grande. A transferência de produção de uma fábrica
para outra é uma questão interessante.

Na Bahia, principalmente, ocorre um fato
curioso, foi' construída a fábrica Águas Claras,
supermoderna, praticamente 50% da produção da
outra foram transferidos para Águas Claras. Então, o
quadro foi reduzido de mil trabalhadores para menos
de 400 trabalhadores. Em Pernambuco, está
acontecendo a mesma coisa. Esse dado citado,
portanto, não é verdadeiro, a Brahma não é uma das
maiores empregadoras.

Esta audiência não é só para discutir questões
de livre concorrência, mas também a garantia, de
emprego, e esta não está sendo dada aqui.
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Queremos que a Comissão tenha essa preocupação
porque alguns dados citados são muito importantes
sobre o que a Ambev representará para os
trabalhadores e para a economia do nosso País.

Na verdade, o que a Ambev fará será gerar
emprego fora do País, porque são cinqüenta fábricas.
O Sr. Danilo Pálmer deixou bem claro que algumas
fábricas serão fechadas. Essa preocupação tem de
ser debatida. Se as nossas empresas se
preocupassem em investir nas existentes, fornecendo
tecnologia de ponta para mandar o nosso produto
para fora, ficaríamos tranqüilos. Mas não é isso que
vai acontecer.

Não somos contra a fusão, mas a mesma não
pode ser predatória nem para os trabalhadores nem
para os consumidores. Nós, trabalhadores, estamos
muito preocupados. Os dados sobre as demissões
existentes nas duas fábricas, tanto da Brahma como
da Antarctica, são evidentes: já empregaram 24 mil
trabalhadores, hoje empregam apenas 16 mil e 700
trabalhadores. É preciso ficar mais claro o que foi
abordado pelo Sr. Danilo Pálmer. Precisamos saber
quais as fábricas que realmente serão fechadas, para
que nós, trabalhadores, possamos ficar mais
tranqüilos. O que pode 'Ser feito para que essas
fábricas não sejam fechadas se realmente essa fusão
for oficializada?

Portanto, queremos esses esclarecimentos,
para sairmos daqui mais despreocupados, para levar
aos trabalhadores - que sabiam dessa audiência 
que estão preocupados, uma resposta mais
animadora.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso

Russomanno) - Muito obrigado.
Concedo a palavra ao Sr. Humberto Pandolpho,

Presidente da Cervejaria Kaiser do Brasil.
O SR. HUMBERTO PANDOLPHO - O nobre

Deputado Luiz Bittencourt fez uma abordagem
importante. Em tese, a concentração, que levará a
termos no segmento de cerveja até 80% do mercado
sob o mesmo controle, o da Ambev, já ocorreu no
passado. E é verdade que empresas como a Kaiser,
há quinze anos, decidiram enfrentar esse duopólio
que já existia no mercado brasileiro exercido pela
Brahma e pela Antarctica - e então era freqüente a
falta de cerveja durante o verão no Brasil, era comum
ser divulgada nos jornais naquela época a falta de
cerveja e, conseqüentemente, o aumento de preço,
exercendo uma pressão muito mais forte sobre o
consumidor. A Kaiser, por meio de tecnologia de

ponta e produto de qualidade, soube crescer e
aproveitar a oportunidade no mercado que estava
defasado por esse duopólio.

Estamos apontando para o fato de que hoje se
volta ao mesmo caminho, ou seja, aquele duopólio
que existia volta com o nome de monopólio, uma
grande concentração que aniquilará literalmente o
exercício da livre concorrência. Se acreditamos
possível concorrer no Brasil e que isso levará
benefício ao concorrente, nós, da Kaiser,
continuaremos mantendo os investimentos no Brasil,
desde que haja condições de competir no mercado
de forma salutar para todas as partes. .

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso
Russomanno) - Passamos agora a mais uma bateria
de perguntas dos Srs. Deputados.

Concedo a palavra ao Deputado Duilio Pisaneschi.
O SR. DEPUTADO DUILIO PISANESCHI - Sr.

Presidente, senhores representantes de empresas e
de órgãos, Srs. Deputados, depois da explanação
feita pelos participantes da Mesa e pelos Deputados,
sinto-me feliz porque duas empresas nacionais
centenárias vão se fundir e constituir a terceira
empresa de cervejas do mundo.

Ficaria triste se a Antarctica ou a Brahma
tivessem sido vendidas para uma multinacional. Se
assim fosse, nem estaríamos discutindo hoje esse
importante assunto. Isso seria muito mais triste e
quase aconteceu, porque a Miller e outra empresa
estavam interessadas na Antarctica.

É fácil para uma companhia internacional vir
aqui e comprar uma empresa, desnacionalizando as
que temos, com o dólar valendo 1 por 2, tendo acesso
a financiamento internacional com juros de 4% a 5%
ao ano, enquanto o empresário brasileiro e as nossas
empresas pagam juros da ordem de 15% a 20%.

Quem sabe se a Kaiser, depois de aprovada
essa fusão, não será vendida para a Heineken? Eu
sei que esta tem interesse na compra. Há quinze dias,
foram divulgadas notícias nos jornais exatamente
sobre isso.

Prefiro ficar com uma empresa nacional, ver
duas empresas de tradição centenária se fundindo
para fazerem uma multinacional verde-e-amarela e
não serem vendidas para fora, como está
acontecendo com tudo em nosso País. Aqui tudo vem
sendo dado a preço de banana, porque não temos
condições de enfrentar o mercado e não temos
dinheiro suficiente para fazer os financiamentos e as
privatizações como no caso das telecomunicações.



55202 Quinta-feira 18 DIÁRI0 DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro deJ999,

Com esta fusão, temos certeza, além de· os'
produtos ficarem mais baratos, o consumidor s~rá

favorecido, e devemos, ainda, arpp!iar a nossa
competição no mercado externo.

Uma coisa que me fica no ar,é a manut~nção

das redes distribuidora~ .independentes. Como" foi
aqui dito, isso é. importante, porque devemos manter,
a disputa do mercado com competição entre. as
redes, assim melhorando o atendimento ,ao
consumidor, o que mais defendemos nesta
Comissão.

Fica uma preocupação, até em função de tljdoo
que foi falado aqui por mim e vários outro$
Deputados. Preocupa-me se, com essa fusão, num
futuro próximo ou longo, essa megaempresa formada
não seja vendida para uma multinacional, atingindo o
mercado nacional e a soberania do mercado de
bebidas no País.

Eu tenho três perguntas para fazer, uma para
cada empresa. A da Ambev está até superada: como
será feita a distribuição e a convivência das marcas
no mercado? Serão canalizados? Isso praticamente
já foi explanado.

Pergunto ao Sr. LUIz Lobão, da Coca-Cola: qual
é (, montante dos incentivos fiscais anualmente,
auferidos pela Coca-Cola 'na Zona Franca de
Manaus? Quanto à Kaiser, quero fazer uma pergunta;
porque isso foi publicado na imprensa. Pergunto: é
verdade que a Kaiser vem pagando impostos com
apólices e títulos do começo do século, a despeito
dos questionamentos da Receita Federal, como saiu
na imprensa?

Muito obrigado, Sr. Presidente.'
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso

Russomannor- Antes de dar a palavra aos nossos
convidados, vamos continuar ouvindo os Srs.
Deputados. Esta é a última bateria de Deputados
inscritos.

Com a palavra o Deputado Regis Cavalcante.

O SR. DEPUTADO REGIS CAVALCANTE - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, vou ser rápido em função
do adiantado da hora. quero apenas reforçar essa
questão da distribuição.

A Ambev fala muito na distribuição
independente. Temos o conhecimento de que em
torno dessa distribuição há uma distribuição
terceirizada. O que acontecerá com essa distribuição
terceirizada no País? Sérá ela destruída, aniquilada
pela verticalização dessa distribuição arnanhã? O
que acontecerá, a partir dessa fusão, com esses
distribuidores que hoje representam em torno de 50

mil empregos direto~ ,e indiretos? Isso é algo a se.
refletir nessa perspectiva de mercado, nessa
realidade nova no País. A forma como esse mercado
aí está lembra tamb,ém o exemplo dos Correios, a
ECT quer aniquilar as franquias.

Que livre concorrência neste País? que
mercado é este em que não nos preocupamos com o
pequeno e com o médio? Como vai ser isso aí?

São as questões que levantamos diretamente,
para que esses setores reflitam e para que
comecemos a formar juízo de valor acerca do preço
dessas fusões e d;:tnova realidade do mercado neste
País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso
Russomanno) - Muito obrigado. Concedo a palavra
ao último inscrito, Deputado Paulo de Almeida.

O SR. DEPUTADO PAULO DE ALMEIDA - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhores
expositores, quero ater-me apenas à fusão, ou
incorporação, ou como queiram chamar..

Se uma dessas empresas quebrasse seria
muito pior para o Brasil do que a fusão de uma
empresa com a outra. Gostaríamos de discutir o
assunto, mas acho que o representante do Governo,
o Sr. Cláudio Monteiro Considera, da Secretaria de
Acompanhamento Econômico, prefere que
estabeleçamos normas, leis que normatizassem esse
mercado, para que a discussão aqui não continue
apenas no disse-me-disse.

Falou-se aqui, por exemplo, que uma empresa
faz venda casada na comercialização, que a outra
oferece mais vantagem. Durante dois anos, tive
oportunidade de presidir a Liga 'Independente das
Escolas de Samba do Rio de Janeiro, entidade que
representa o maior espetáculo do mundo, e tínhamos
como parceiro a Kaiser, por exemplo, que patrocinava
a maioria das escolas. Em determinado momento, a
Brahma também o fez. A Brahma continua no
Carnaval, a Kai,ser também continua no Carnaval,
evidentemente proporcionando às agremiações
condições de manter o evento. Então, é uma
competição mais do que sadia.

O que eu quero discutir aqui, na verdade, é o
seguinte: a fusão da Antarctica e Brahr:na, que já se
fundiu numa outra hora com a Skol, vai proporcionar a
manutenção dos empregos e a garantia dos
empregos? É o que os empregados querem. Eles não
querem saber se vai fundir ou se não vai ·fundir. Eles
não querem que ninguém quebre. Eles querem qUe
todo mundo continue no mercado. Agora, para que lá
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na frente não venha a haver a prática de dumping,
como é muito comentado, precisamos estabelecer
normas, leis rígidas para que isso não aconteça.
Quanto ao resto, acho que é supernormal.

Qual será a posição de negócios com os
supermercados quanto ao fornecimento, tendo em
vista o poder que a Ambev vai ter? É uma
preocupação dos supermercados, até já registrada
aqui.

Quanto à questão dos empregos, por exemplo,
quero perguntar ao Presidente da Kaiser: quantas
pessoas a Kaiser despediu nos últimos dois anos e
quantas planeja ainda despedir? A mesma pergunta
pode ser formulada à Brahma e à Ambev, se vai
despedir ou se não vai despedir.

Falar sobre a garantia do emprego é importante.
A qualidade do produto, não tenho dúvida, vai
continuar a mesma. Eu, por exemplo, quero declarar
ao senhor o seguinte: eu sou admirador do guaraná
Antarctica. Eu só bebo guaraná Antarctica. Não
adianta querer fazer propaganda de outro, que eu não
bebo.

Então, acho que são apenas estas as
perguntas. E teremos uma nova audiência para
discutir isso. Acho louvável e saudável um bom
entendimento. Precisamos aqui preservar o
consumidor. E preservar o consumidor através de
normas e leis que dêem garantias, e mais nada.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso

Russomanno) - Muito obrigado. Antes de passar a
palavra aos nossos convidados, como já foi garantido
anteriormente, concedo a palavra ao Dr. Miguel
Valente Neto, da Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Indústria de Alimentação e Afins.

O SR. MIGUEL VALENTE NETO - Muito
obrigado, Sr. Presidente. Em nome da Confederação,
gostaríamos de cumprimentar a Mesa Diretora dos
trabalhos, por intermédio do nobre Deputado Celso
Russomanno, e dizer o seguinte: a nossa
preocupação já ultrapassa as raias da própria
preocupação. Já alcançou a aflição, Sr. Presidente.
Aliás, em obediência a comando constitucional,
impõe-se como obrigação desta Casa Legislativa a
prevenção e a repressão às infrações contra a ordem
econômica, sobretudo para proteger a coletividade, e
nesta encontram-se os trabalhadores e o pleno
emprego.

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minoria a de imaginar sobretudo que o
maior consumidor é a maioria do povo, são os

trabalhadores. Portanto, a maioria dos consumidores
são os próprios trabalhadores.

Há pouco, presenciamos uma discussão entre
um nobre Deputado e o Dr. Cláudio Monteiro
Considera sobre se houve aumento ou diminuição da
renda per capita. Isso implica, efetivamente, o que
pode ser consumido ou não~ Quando se fala em renda
per capita refere-se à maioria do povo, que são os
trabalhadores.

Portanto, o que está em jogo aqui, parece-me,
são, sim, os interesses dos consumidores, que, em
contrapartida, representam tão-somente os
interesses dos trabalhadores.

Nesse sentido - perdoe-me, Sr. Presidente, se
me alongar -, gostaria de dizer, em primeiro lugar, na
mesma esteira do que foi dito pelo nobre Deputado
Luciano Pizzatto, que, no mínimo, os fins da Ambev
são estranhos. O Sr. Magim Rodriguez Júnior,
ex-Diretor-Geral da Brahma, fala escancaradamente
à imprensa, em nome da mesma Ambev, dentre
outras coisas citadas pelo nobre Deputado, quando
perguntado, que o quartel general da Brahma é aqui
no Centro Empresarial e o da Antarctica é na Mooca.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de a
divisão administrativa também ser mantida,
respondeu o Sr. Magim: "Não, vamos ter um ;ó centro
administrativo, mas não sabemos ainda onde será
isso. Vamos discutir, porque não tem nenhum
cabimento haver duas administraçõb;;. Haverá
desemprego em se tratando, particularmente, de
administração das empresas? A Confederação
entende que sim e seria desonesto, no mínimo,
falacioso imaginar-se o contrário." Mais adiante, outra
pergunta: "Vocês vão lançar produtos cem a marca
Arribev, pelo menos, para a América Latina?"
Respondeu o Sr. Magim: "Lá fora, eu não sei o que
vamos fazer, mas aqui dentro não posso lançar, seria
necessário montar outra rede de distribuição."
Portanto, não criará emprego, Sr. Presidente.

Vou repetir: "Seria necessário montar outra rede
. de" distribuição, não pretendemos lançar nenhum

produto com a marca, o que realmente queremos é
comprar empresas lá fora." Comprar empresas lá fora
significa dar emprego aos trabalhadores de nossa
Pátria e fazer com que aumente a sua renda per
capita, Sr. Presidente? Se amanhã comprarmos uma
cervejaria na América Latina, usaremo~ aquela
marca que está lá, porque já foi feito inve 3timento em
marketing, e essa marca, com certeza, que já é viva
no mercado, será mais uma no rol de marcas
pertencentes à Ambev.
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Outra pergunta: "Essas marcas poderão vir ao
Brasil?" Responde ele: "Não tem sentido trazê-Ias
porque teremos que investir muito dinheiro."

Sr. Presidente, perdoe-me se estou sendo
prolixo, mas peço mais alguns minutos à Presidência
porque o assunto é de gravidade tamanha.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso
Russomanno) - V. SI tem mais dois minutos para
encerrar.

O SR. ROBERTO JOSÉ SANTANA - A
Confederação entende que a Ambev nada mais é do
que a compra da empresa Antarctica pela Brahma. E
em audiência pública ocorrida na cidade de São
Paulo, juntamos documentos para a análise do Cade,
demonstrando essa afirmativa.

Sr. Presidente, devendo ser considerada a fusão
sob a ótica de que percentual considerável das ações
da Antarctica pertencem à Fundação Antarctica, o
que por si só gera no mínimo estranheza quanto à
operação: não se compra e vende fundação cujo fim
proffcuo não seja a obtenção de lucro.

Nesse sentido, acionamos a Procuradoria-Geral
do Ministério Público, a quem compete a fiscalização
das fundações, e também a Procuradoria-Geral do
Ministério Público do Trabalho.

Quanto à fusão, Sr. Pres."'.... "", a posição da
Confederação é de não-aceitação pacífica, e peço
vênia aos nobres Deputados e aos demais membros
desta Casa que têm interesse no assunto desta
audiência pública, para que, também não aceitem
pacificamente a concepção mecanicista da
economia, porque fundir, diferentemente do que foi
dito por alguns, redunda em simplificação da
estrutura de cargos e salários. O que significa,
inevitavelmente, dizer que fusão contribui para o
desemprego. Quantas demissões foram alardeadas,
Sr. Presidente? Esse mesmo Procurador da
Confederação fói desmentido pela imprensa, pela
Antarctica e pela Brahma, logo após a medida
cautelar tomada pelo Cade, em 15 de julho, medida
esta em que o Cade, utilizando-se do pedido geral de
cautela, determinou uma série de providências no
sentido de não demitir, imputando a quem o fizesse a
possibilidade de ser punido e estabeleceu as
punições.

Repito e reafirmo: demitiram, Sr. Presidente.
Citarei um exemplo. Hoje, ambas as empresas
possuem pouco mais de 17 mil trabalhadores. Nos
últimos seis anos, a Antarctica demitiu 14 mil
trabalhadores, e a Brahma, 4 mil.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso
Russomanno) - Por gentileza, passe esses dados à
Comissão, para que sejam apurados posteriormente.

O SR. ROBERTO JOSÉ SANTANA - Sr.
Presidente, neste sentido, dada a situação alarmante
e o fato de que a dita fusão está próxima a ocorrer,
esse temor atinge não só os trabalhadores. A
proposta da Confederação é, primeiro, endossar a
idéia desta Presidência, de criação desse grupo
parlamentar de trabalho para tratar especificamente
da fusão e, desde logo, em nome dos trabalhadores e
- por que não dizer? - dos consumidores, que sejam
sugeridos instrumentos ao Cade, para dar
parâmetros para autorizar essa fusão, sobretudo
garantindo o emprego não inferior a quatro anos, nos
moldes do que ocorreu na fusão Colgate-Kolynos,
aprovada por esta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso
Russomanno) - Agradeço a V. SI! Quanto ao que não
foi dito, por gentileza, faça chegar às mãos da
Presidência desta Comissão.

Quero informar também que voltaremos a
realizar nova reunião para tratar do assunto.

Para encerrar, concedo a palavra ao Dr. Danilo
.Pálmer, membro do Conselho de Administração da
Ambev.

O SR. DANILO PÃLMER - Sr. Presidente, a
primeira coisa que gostaria .de rechaçar
veementemente é que não existiram demissões
líquidas após a determinação da cautelar do Cade.
Ocorreram demissões em maior número do que
admissões. Isso já foi respondido ao Cade e às outras
duas Secretarias.

Foi muito interessante o Sr. Miguel Valente
trazer esse assunto das fundações, e quero explicar.
Na realidade, não se compram fundações, como, de
fato, elas não foram adquiridas. A Fundação Antônio
Helenas, da Antarctica, detém as ações da
Companhia Antarctica Paulista. E foi ela que fez com
que essas ações constituíssem a Ambev e recebesse
em troca ações da Ambev . Logo, a Ambev não tem
ações de fundações, até porque fundações não
possuem ações. Quer dizer, elas não têm ações,
possuem, sim, ações de terceiros. Da mesma forma,
foram convertidas em ações da Ambev, ações do
grupo controlador da Brahma. Posteriormente, ações
de grupos minoritários da Antarctica também
convergiram para a Ambev. Tudo isso mediante
acordo e cumprindo normas, entendimentos e trocas
de correspondências com as autoridades
competentes. .
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Quanto ao fato de lançar uma marca Ambev no
exterior, não há a menor intenção. Existe, sim, o
interesse de expandirmos marcas que já existem no
Brasil. Por exemplo, quando compramos uma
cervejaria na Venezuela, ao chegarmos naquele país,
continuamos trabalhando com a cerveja nacional e
lançamos a marca Brahma. Então, hoje, a Venezuela
possui a marca Brahma. A cerveja nacional
praticamente acabou. Quando chegamos à Argentina
- nesse aspecto permito uma certa discordância
quanto ao aspecto da exportação -, iniciamos a
agredir o mercado, no sentido de nos expandirmos no
mercado da Argentina e nos fronteiriços, através da
exportação. Hoje, detemos -praticamente a mesma
posição que a Kaiser no mercado brasileiro. Quando
lá chegamos, a Qui/mes tinha, aproximadamente, 93
a 95% do mercado. Não nos intimidamos com isso,
abrimos uma fábrica, partindo do chão, lançamos a
marca Brahma através de exportação, crescemos
essa marca, e hoje somos possuidores de
aproximadamente 15% do mercado.

Quer dizer, a maneira de crescer varia de lugar
para lugar e pode ocorrer de várias maneiras. Quando
iniciamos na Argentina, mandávamos cerveja do
Brasil, e garantíamos emprego aqui. No início da
nossa exposição, dissemos que a fábrica da
Argentina estava esgotada, e vamos exportar para a
Argentina, do Sul do Brasil. Então, vamos beneficiar,
sim, emprego no Rio Grande do Sul, em Santa
Catarina e em vários lugares. Quando expandirmos, e
vamos expandir, as outras linhas que estão
crescendo 30% ao ano, como chá, água, etc.,
estaremos gerando emprego no País, não na mesma
proporção do crescimento da cerveja, porque
estamos inseridos na economia nacional, economia
essa que não tem crescido, nem há permissão para
crescer, como vínhamos crescendo antes.
Acreditamos que isso seja momentâneo. É algo que
está sendo amplamente discutido pelo Governo,
pelas autoridades, porque o Brasil precisa crescer.
Acreditamos que estaremos preparados para isso
como grandes geradores de emprego.

Quando falamos de emprego, falamos também
de qualidade. Fomos selecionados pela revista
Exame, dentre centenas de empresas brasileiras,
americanas, alemãs, como uma das melhores
empresas para se trabalhar. Estamos falando em
qualidade. Qualidade é o que proporcionamos a
todas as pessoas que trabalham conosco: bônus,
crescimento, treinamento, qualificação de pessoal.
Entendemos que ao trabalhador brasileiro deve ser
oferecido um· leque de opções, não só emprego.

Agora, é melhor que tenhamos condições de oferecer
empregos, com esse leque de qualificação. Nesse
aspecto, voltamos à questão da grana, de
interpretações no bom sentido e, às vezes, no mau
sentido. É melhor correr atrás da grana, sim, do que
quebrar, como foi o caso do Mappin e da Mesbla. É
preferível defendermos uma série de empregos a não
defender nenhum.

Essas sãos as observações que gostaria de
fazer. O nosso posicionamento é que trabalhamos de
uma maneira absolutamente integrada com o
consumidor, com nóssos funcionários, com nossa
rede de distribuição. As nossas redes de distribuição
são os braços externos, os nossos elos perante o
consumidor, e é isso que tem que ser preservado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso
Russomanno) - Muito obrigado.

Passo a palavra ao Sr. Luis Lobão,
Vice-Presidente de Assuntos Governamentais da
Coca-Cola no Brasil.

O SR. LUIZ LOSÃO - Ilustre Deputado Duilio
Pisaneschi, a sua pergunta pode ser respondida de
duas maneiras; uma, a Kaiser poderia responder.

A parte dos incentivos fiscais, ou seja, quanto se
paga, quanto' o sistema economiza em impostos,
como mencionei na minha apresentação, o sistema
Coca-Cola é composto de 21 empresas
independentes e limitadas, na sua grande maioria, e
tem o seu planejamento fiscal realizado e gerenciado
de forma individual. Não tenho a consolidação desses
benefícios. No caso da Coca-Cola, a produção de
concentrado nossa é localizada na Zona Franca de
Manaus. Manaus, hoje, se tornou o maior pólo de
produção de concentrados de refrigerantes do Brasil
e da América do Sul. A Pepsi tem uma fábrica de
concentrado localizado em Manaus, da mesma forma
que a Brahma, a Antarctica e a nossa companhia
Coca-Cola. Como tal, de acordo com a legislação'.
pertinente, temos isenções idênticas a qualquer
companhia de produtos industrializados na Zona
Franca de Manaus.

O sistema como um todo recolheu, ano
passado, 1 bilhão e 800 milhões de reais em impostos
em geral no Brasil. Através dessa nossa operação de
Manaus, que começou há cerca de sete anos, temos
orgulho de poder informar isso, o produto
concentrado de Coca-Cola é o maior exportador.
Quer dizer, a nossa firma é a maior exportadora da
Zona Franca de Manaus. Exportamos perto de 80
milhões de dólares, ano passado, para vários países
da América do Sul, como Venezuela, Colômbia, parte
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da Argentina e Uruguai. Temos um plano e um saberque a preocupação que carregávamos não é só
compromisso junto ao Governo Federal e ao Governo nossa.
do Estado da Amazonas de expandir essa A Comissão está muito atenta a todas essas
exportação até 200 milhões de dólares por ano. questões e acredito que o que devemos fazer em

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso termos de esforço geral, sem prejudicar a
Russomanno) - Muito obrigado. possibilidade de entrarmos nesse mercado

Passo a palavra, então, ao Sr. Humberto globalizado, é produzir mecanismos que assegurem
Pi:mdolpho, Presidente das Cervejarias Kaiser Brasil. uma prática da livre concorrência no nosso mercado

O SR. HUMBERTO PANDOLPHO _ Nobre interno. Em nome da globalização, não podemos de
Deputado Duilio Pisaneschi, vou respondendo as forma alguma exercer uma prática que já
suas duas perguntas. conseguimos banir, em termos de prática de

Governo, do monopólio de atividades na área da
Em relação à Heineken, foi noticiado e, produção.

imediatamente, foi desnoticiado, porque enviamos
uma nota à imprensa, simplesmente mostrando que Saio daqui. tranqüilo e deixo a Federação à
essa informação não procedia, como não procede. disposição para dar continuidade a essa discussão,

na certeza de que será encontrada a fórmula ideal
Em segundo lugar, em relação a uma matéria para que o País, quer seja do ponto de vista de

que V. Exll destaca, que a imprensa - uma revista política externa, quer seja do consumo interno, fique
semanal- publicou, que havíamos utilizado títulos do protegido com as decisões que serão tomadas.
Império. A resposta é não. Também enviamos uma
carta à Receita Federal e à própria revista, dizendo do O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso
nosso inconformismo com tal notícia, porque não Russomanno) - Muito obrigado.
procedia aquela informação. Estou encarJ:linhando, Passo a palavra, agora, ao Sr. Róberto José
inclusive, ao Presidente da Mesa cópia de todas Santana, Presidente da Confederação Nacional dos
essas correspondências, para que fique registrado Trabalhadores da Indústria de Cervejas e Bebidas,
nesta Casa que não utilizamos esses títulos do para as considerações finais.
Império. O SR. ROBERTO JOSÉ SANTANA - Sr.

Obrigado. Presidente, quero deixar clara a nossa preocupação e
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso dizer que esta Comissão está de parabéns por ter se

Russomanno) _ Muito obrigado. preocupado em travar essa discussão com todos os
setores da sociedade a respeito desse grande

Para considerações finais, dou a palavra ao acontecimento em nosso País.
Presidente da Associação Brasileira de
Supermercados, Sr. José Humberto Pires de Araújo. Mais uma vez, reforço a preocupação de alguns

O SR. JOS~ HUMBERTO PIRES DE ARAÚJO Deputados no sentido de não se ter muita pressa de
se firmar essa fusão, mesmo porque me parece que

- Quero dizer que já pereli, pela minha freqüência em relação à Brahma e à Miller, o Cade levou mais ou
nesta Comissão, alguns quilos. Realmente, aqui a menos quatro anos para se pronunciar. Que a
gente consegue fazer um exercício de não almoçar. Brahma e a Antarctica não tenham essa pressa toda

Ao encerrar esta audiência de forma muito de ser oficializada. Que esses debates que irão
positiva, reitero apenas as minhas preocupações acontecer daqui para frente sejam amplos como
inici~is. A Abras se coloca novamente à disposição esse, com a participação da sociedade e que sejam
para·demais informações que desejarem fazer. Não considerados dois aspectos: os trabalhadores, ou
tenhdnenhuma consideração final. melhor, que seja garantido o nível de emprego dos

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso trabalhadores; e que, com a fusão Brahma/Antarctica,
Russomanno) - Muito obrigado. os trabalhadores não venham sofrer prejuízo algum

Passo a palavra, agora, ao Sr. César Gonçalves, nas suas conquistas, nos seus direitos, e que o
Presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, consumidor também seja preservado. Enfim, se essa
Bares e Similares. fusão acontecer que não seja predatória e não

O SR. CÉSAR GONÇALVES - Em nome da prejudique nem trabalhadores, nem consumidores.
Federação Nacional de Hotéis, Restaurantes, Muito obrigado.
representando aqui esse extenso mercado de pontos .... O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso
de distribuicão de bebidas. saio com o conforto de Russomanno) - Muito obriaado.
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Passo a palavra, então, ao Sr. Carlos Alberto da Ambiente eMinorias e de Agricultura e Polftica Rural,
Fonseca, Presidente da Federação Nacional das sob a Presidência alternada dos Deputados Flávio
AssociaçOes de Revendedores Brahma, para as Derzi, Presidente da Comissão de Defesa do
considerações finais. Consumidor, Meio Ambiente e MinOrias, Dilceu

O SR. CARLOS ALBERTO DA FONSECA - Sperafico e Augusto Nardes, .Presidente e
Obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer em nome Vice-Presidente, respectivamente, da Comissão de
da Fenacer a oportunidade e me colocar à disposição Agricultura e Polftica Rural, para a realização de
desta Comissão e lCIe qualquer outra que queira a r.eunião de audiência pública conjunta destinada à
nossa participação. Estaremos inteiramente à DISCUssAo DO PROJETO DE LEI N° 285199, DO
disposição de V. Exas. SR. JAQUES WAGNER, "QUE DISPÕE SOBRE A

UTILIZAÇAo E A PROTEÇAo DA MATA
Obrigado. ATLANTICA", com a presença dos Senhores: JOSÉ
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso SARNEY FILHO, Ministro de Estado do Meio

Russomanno) - Muito obrigado. Ambiente, JOSÉ PEDRO OLIVEIRA COSTA,
Finalmente, com a palavra o Dr. Cláudio Secretário de Biodiversidade e Florestas do

Monteiro para suas consideraçOes finais. Ministério do Meio Ambiente, SÉRGIO DA CRUZ
O SR. CLÁUDIO MONTEIRO CONSIDERA - COUTINHO, Pesquisador de Recursos Genéticos e

Agradeço mais uma vez a Comissão. Só gostaria de Biodiversidade da Embrapa, ANTONIO HERMAN
responder uma questão abordada no final: o BENJAMIN, Coordenadordas Promotorias de Justiça
consumidor precisa da fusão? Isso é algo que não do Meio Ambiente do Ministério Público de São
investigaremos. Investigaremos se a fusêo prejudica Paulo, ROBERTO CAVALCANTE, Vic&-Diretor do
a sociedade ou não. Se a fusão é necessária, devem Instituto de Biologia da Universidade de Brasrlia -
as empresas responder. UnB, CELSO JOSÉ MONTEIRO FILHO, Chefe do

Outra questão diz respeito à normatização do Departamento de Recursos Naturais e Estudos
mercado que foi de certa maneira cobrada por alguns Ambientais da Diretoria de Geociências do Instituto
dos Deputados. Também não estamos normatizando Brasileiro de Geografia e Estatlstica - IBGE, JOÃO
o mercado. A idéia é justamente que haja uma PAULO CAPOBIANCO, Coordenador-Geral da Rede
desregulamentação no mercado de forma a permitir a de ONG da Mata Atlântica, CARLOS ALFREDO
concorrência. Existe uma lei que normatiza a JOLY, Professor Doutor em Ecologia e Botãnica da
concorrência, e é essa lei que seguimos. Universidade de Campinas - UNICAMP, VALDIR

Muito grato. Obrigado. COLLATO, Superintendente da Organização das
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Cooperativas Brasileiras - OCB, ANADALVO

Russomanno) - Obrigado. Essa pergunta foi JUAZEIRO DOS SANTOS, Coordenadordo Curso de
formulada pelo Deputado João Paulo - se o Pós-Graduação em Engenharia Florestal da
consumidor precisava ou não da fusão. Eu estou Universidade Federal do Paraná, JURIS
mais preocupado com o consumidor ter uma boa JANKAUSKIS, Doutor em Engenharia Florestal, e
qualidade no produto e no serviço que ele consome NILDER COSTA, Diretor do 'Movimento de
no mercado do que propriamente com a fusão. Solidariedade lbero-Americana. Registraram

Declaro encerrada a presente sessão, antes presença os Senhores Deputados Flávio Derzi,
Presidente, Luciano Pizzatto, Primeiroavisando que vamos convocar nova audiência

pública para esse tema depois do término do trabalho Vice-presidente, Luiz Bittencourt e Marcos Afonso -
desta Comissão. membros titulares - José Borba e Fátima Pelaes

membros suplentes. Registraram présença pela
Muito obrigado. Comissão de Agricultura e Polftica Rural os Senhores
Ata da 34· Reunllo (Audiência Pl1bllca Deputados Dilceu Sperafico, Presidente, Augusto

Conjunta com a Comlsslo de Agricultura e Nardes, Vice-Presidente, Joel de Holanda, Carlos
Polftlca Rural), realizada em 30 de setembro de Dunga, Nelson Meurer, SUas Brasileira, Anivaldo
1899. Vale, Luls Carlos Heinze, Geraldo Simões, João

As dez horas e quarenta e dois minutos do dia Grandão, Hugo Biehl, Helenildo Ribeiro, Nelson
trinta de setembro de mil novecentos e noventa e Marquezelli, Sérgio Barros e Igor Avelino.
nove, no Plenário nO 8 do Anexo 11, reuniram-se as Registraram presença também os Deputados Régis
ComissOss de Defesa do Consumidor, Meio Cavalcante e Luiz Antonio Fleury. Deixaram de
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registrar presença pela Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias os Senhores
Deputados Expedito Júnior, Reginaldo Germano,
Ronaldo Vasconcellos, Eunfcio Oliveira, Femando
Gabeira, Jorge Tadeu Mudalem, Badu Picanço
(licença para tratamento de saúde), Murilo Domingos
(licença para tratamento de saúde), Ricarte de,
Freitas, Sebastião Madeira, Vittório Medioli, Ben-Hur.,
Ferreira, João Magno, Celso Russomanno (ausência
justificada - missão ofiaial às instalações militares do
Exército situadas na Amazônia, no perfodo de 30/9 à
4/10), Márcio Bittar, Ricardo Izar (ausência justificada
- missão oficial para integrar a Delegação Brasileira à
L1V Assembléia Geral das Nações Unidas, de 27/9 a
10/10), Fernando Zuppo, Paulo Baltazar e Pastor
Valdeci Paiva. Como convidados registraram
presença os Senhores Fábia Freitas e Ulisses R. de
Andrade, do Governo do Estado de Santa Catarina;
Enéas da Silva Oliveira e Joanildo Santiago de
Sousa, da Procuradoria Geral da República; Roberto
Klabin e Márcia Hiroza, da Fundação SOS Mata
Atlântica; Josiel Quintino dos Santos, da Federação
dos Municfpios do Mato Grosso do Sul- FAMASUL;
Guilherme Henrique C. Oliveira e Assuero D.
Verquez, da Confederação Nacional da Agricultura;
Miriam Prochnow e Renta Paes da Cunha, da Rede
de ONG da Mata Atlântica; Ivan Barreto Rodrigues,
da Organização das Cooperativas Brasileiras;
Rômulo Mello e Sidney Carlos Sabbag, do Ibama;
Clóvis Veloso de Queiroz Neto, da Frente
Parlamentar da Agricultura e Otacílio Antônio
Machado Resende, da Secretaria de Direito
Econômico. Dando infcio aos trabalhos, o Presidente,
Deputado Flávio Derzi, anunciou os nomes dos
componentes da mesa - Deputado Dilceu Sperafico,
Presidente da Comissão de Agricultura e Polftica
Rural, Ministro José Sarney Filho, Deputados Luciano
Pizzatto e Augusto Nardes, autores dos
requerimentos para realização desta reunião de
audiência pública conjunta. O Presidente convidou
também para comporem a mesa a Senadora Marina
Silva e a estudante Isis Lima Soares, representando
as crianças presentes no Plenário em manifestação
de apoio ao projeto em discussão. Prosseguindo, o
Presidente concedeu a palavra à estudante Isis de
Lima Soares que, após expor o sentimento de seus
colegas em relação à Mata Atlântica, entregou ao
Senhor Ministro um livro contendo desenhos feitos
por crianças de todo o Brasil a respeito do assunto. A
seguir, as crianças fizeram uma apresentação
musical. Dando continuidade aos trabalhos, o
Presidente agradeceu a presença das crianças e à

Fundação SOS Mata' Atlântica, que colaborou na
organização da visita das crianças. O Presidente
passou a palavra ao Ministro José Sarney Filho.
Encerrada sua fala, o Presidente agradeceu a sua
presença, convidou' ós demais expositores para
tomarem assento à mesa e lhes transmitiu a palavra.
Encerradas as exposições, fizeram uso da palavra os
Deputados Luiz Antônio Fleury, Jaques Wagner,
Luciano Pizzatto, Nelson Marquezelli e Fernando
Gabeira. Não havendo mais nada a tratar, o
Presidente agradéceu a presença dos expositores,
dos parlamentares e dos demais presentes e
encerrou os trabalhos às treze horas e trinta e nove
minutos. E, para constar, eu, Aurenilton Araruna de
Almeida, , Secretário, lavrei a presente ata que,
depois de lida e aprovada, será assinada pelo
Presidente, Deputado Flávio Derzi, e encaminhada à
publicação no Diário da Câmara dos Deputados. As
notas taquigráficas serão publicadas juntamente com
a presente ata. - Deputado Flávio Derzi (PMDBIMS),
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) 
Declaro abertos os trabalhos da presente reunião da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias, em conjunto com a Comissão de
Agricultura e Polrtica Rural.

Solicito a presença do Ministro do Meio
Ambiente, José Sarney Filho, do Vice-Presidente .
desta Comissão e Relator deste importante projeto,
nobre Deputado Luciano Pizzatto, do Vice-Presidente
da Comissão de Agricultura e Polftica Rural, brilhante
Deputado Augusto Nardes.

Agradeço ao nosso Ministro José Sarney Filho
seu honroso comparecimento. Agradeço, ainda, a
presença do Movimento SOS Mata Atlântica,
extremamente representativo", que traz a esta Casa
um grupo de crianças que vêm demonstrar a
consciência pela preservação da natureza e pela vida
da juventude brasileira. Agradeço essa demonstração
de carinho e respeito às Comissões de Agricultura e
Polftica Rural e Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias e, principalmente, ao Congresso
Nacional.

É importante que se diga que as crianças
trazem milhares de desenhos produzidos pelo Projeto
Minifloresta Herbal, além de mudas de plantas, que
os senhores já puderam ver.

Honra-nos a presença, representando o
Senado Federal, da Senadora Marina Silva, quem
convido a participar da Mesa.
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Neste momento, concedo a palavra à estudante desenhos, feitos com a nossa indignação. Estamos
Isis Lima Soares para prestar homenagem ao nosso contando com vocês, por favor. (Palmas.)
Ministro. Contamos com vocês!

ISIS LIMA SOARES - Bom-dia a todos. Antes (Apresentação de músicas.)
de começar a falar qualquer coisa, quero fazer um O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) _
breve comentário. No momento em que nos Emme'u nome, em'nome do Presidente da Comissão
acomodávamos, a Mata Atlântica perdeu espaços
equivalentes a um campo de futebol bem grande. de' Agricultura e' Política' Rural, Deputado Dilceu

Speráfico, e de todos os membros das Comissões de
Meu nome é Isis. Estou aqui para dizer uma Defesa do' Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e

coisa que com certeza muitas crianças gostariam de de Agricultura e Política Rural, agradecemos ao
poder dizer a todos vocês. Há oito anos entrou uma lei movl'mento SOS Mata Atl A t' I' - d tan Ica a rea Izaçao es e
para ser aprovada no Congresso. Assim como entrou, evento. É, sem dúvida alguma, uma festa representativa.
ficou. Essa lei era para a proteção da Mata Atlântica.
Até agora, já foram destruídos 9T% de toda a área Concedo a palavra ao Ministro José Sarney
que ela cobria, só nos restam 7%. Se vocês não nos Filho.
ajudarem, teremos de dizer a todos que uma das O SR. MINISTRO JOSÉ SARNEY FILHO - Sr.
matas mais ricas do mundo simplesmente acabou. Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor,
Não é isso que ninguém aqui quer, espero, pelo Meio Ambiente e Minorias, Sr. Presidente da
menos. Comissão de Agricultura e Política Rural, caros

Se a lei florestal que foi aprovada muitos anos Vice-Presidentes, senhores membros das entidades
atrás, em 1965, fosse cumprida, teríamos, ainda, de organizações governamentais e
mais ou menos, 45% da mata. Só que não foi isso o não-governamentais, c~ros Deputados e Deputadas
que aconteceu, e estamos apenas com 7%. Se as Federais, Senadora Marina Silva, querido amigo
coisas continuarem desse jeito, quando crescermos, Deputado Luciano Pizzatto, Relator do projeto de lei
não poderemos ver a Mata Atlântica como vocês .que trata da Mata Atlântica, ouvir as crianças
vêem hoje, não teremos essa chance. manifestarem-se sobre o mundo em que desejam

Muita gente acha que, se a Mata Atlântica viver deveria ser uma atividade mais habitual no
acabar, a agricultura vai melhorar. Só que isso não vai Poder Público, pois serão elas as herdeiras e
acontecer. A agricultura, para crescer, precisa de construtoras de um meio ambiente saudável que
terra fértil e água, que são proporcionadas pela Mata tanto desejamos e de que necessitamos.
Atlântica. Então, não haveria solução. Devemos, portanto, estar com olhos e ouvidos

Aliás, vocês sabiam que a água do mundo está"' atentos ao que reivindicam; devemos refletir sobre a
acabando? Se não a preservarmos, daqui a uns 20 sua maneira de pensar e não somente nos
anos será possível que passemos muita sede. emocionar, como geralmente fazemos quando

Temos conosco 150 mil desenhos feitos por assistimos a uma manifestação infantil. .
crianças do Brasil inteiro, e neles estamos mostrando Seus desenhos são a expressão mais clara de
nosso desejo de ver o dia em que o desmatamento quem vê o mundo a partir de interesses legítimos,
acabará. Queremos ver, daqui a um tempo, a Mata interesses ainda não poluídos pelas ambições do
Atlântica recomposta do jeito que sempre quisemos mundo atual.
ver e não tivemos chance. É sempre uma alegria poder contar com a

Esperamos que vocês entendam nossa participação das crianças na defesa do meio
presença aqui, hoje, como uma forma de dizer que ambiente.
nós, desde pequenos, temos o que dizer e temos de No Ministério do Meio Ambiente, temos um
participar do futuro que será nosso daqui a uns dias. E programa em gestação chamado Protetores da Vida,
estamos contando com a colaboração de vocês. cujo lançamento faremos no Dia da Criança.
(Palmas.) Evidentemente, convido esta criançada que está aí

Gostaria de entregar ao Ministro Sarney Filho para fazer parte desse lançamento.
os livros originais com os desenhos das crianças. Quando se fala em meio ambiente, está-se
(Palmas.) falando também em conscientização; quando se fala

Agora, as crianças aqui presentes vão entregar em meio ambiente, está-se falando em vida, e é
a vocês, membros da Mesa, cópias desses justamente este o legado que a nossa geração tem de



É importante ressaltar que esse projeto de lei,
apesar de abranger larga parcela do território,
incide, de fato, apenas sobre aquelas áreas onde 
isso é muito importante - existem remanescentes
daquela floresta.

É apenas um reforço ihstitucional, Deputado
Luciano Pizzatto, para que V. Exlã tenha os
instrumentos nas mãos e saiba do nosso claro
posicionamento, aliás, um posicionamento do
Governo já firmado há muito tempo. (Palmas.)

Gostaria, finalmente, Sr. Presidente, de
agradecer mais uma vez a oportunidade de estar
nesta Comissão, ou nas Comissões, mas
principalmente na Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, da qual já
tive o privilégio de ter sido o Presidente. É uma
Comissão que quero muito bem.

Aproveitando a oportunidade, antes de encerrar
minhas palavras, gostaria de fazer uma homenagem
especial a todas as secretárias aqui presentes, pela
passagem do Dia da Secretária. (Palmas.)

Ainda há pouco, no Ministério, quando me reuni
com as secretárias do Ministério, fiz absoluta questão
de fazer essa homenagem. Eu disse a elas: "Olha,
esta máquina burocrática, que já é difícil de andar,

Reporto-me ao Projeto de Lei n2

285/99, que dispõe sobre a utilização e a
proteção do patrimônio nacional da Mata
Atlântica e da Serra do Mar, do qual V. ExA
é o Relator.

Entendemos que o relatório proposto
por V. Ex!! traduz os interesses de proteção
deste precioso bioma. Refiro-me
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deixar às futuras gerações: o legado de vida digna, especialmente' à definição constante do art.
com justiça social e respeito ambiental. 22, que cçnsidera a Mata Atlântica como

É, portanto, com imensa alegria que incorporo abrangendo 'as formações florestais e
às minhas as idéias dos meus companheiros e ecossistemas associados e inseridos no
colegas Deputadas e Deputados na audiência pública domínio deste bioma, com as respectivas
que vai discutir o andamento do projeto de lei que delimitações estabelecidas pelo Mapa de
trata da Mata Atlântica. Vegetação do Brasil - IBGE, 1993: floresta

Não temos dúvidas sobre a urgência das ombrófila densa, floresta ombrófila mista,
medidas a serem tomadas pelo Ministério do Meio floresta ombrófila aberta, floresta estacionai
Ambiente - estamos atento a essa questão. Desde semidecidual; floresta estacionai decidual,
que assumimos o Ministério, temos avançado muito, manguezais, restingas, campos de altitude,
conseguimos colocar a Mata Atlântica nos programas brejos interioranos e encraves florestais do
do PPG-7, conseguimos fazer o grande programa da Nordeste, bem como as formações vegetais
Mata Atlântica, onde já criamos duas reservas. . nativas dos arquipélagos de Fernando de

O Secretário de Biodiversidade do Ministério do Noronha e Trindade.
Meio Ambiente, Dr. José Pedro Costa, aqui presente, Essa definição, já consagrada nos
é um entusiasta da causa da Mata Atlântica, foi textos regulamentadores desta matéria por
representante da sociedade civil nos organismos de meio de decretos, resoluções do Conselho
defesa da Mata Atlântica; é, portanto, um embaixador Nacional ,do Meio Ambiente - CONAMA e
da Mata Atlântica, na elaboração das políticas endossada pela comunidade científica, é de
ambientais do nosso Ministério. grande importância, uma vez que, de

Ressalto, Sr. President~, que também estou algumas dessas formações, vegetais,
entregando um ofício datado de hoje, que gostaria de especialmente aquelas situadas no planalto
ler. Nele apenas reafirmo a posição do Ministério em brasileiro, restam apenas cerca de 2% de
relação à proposta que vem sendo extremamente sua cobertura original, sendo sua proteção,
bem conduzida por um dos ambientalistas mais portanto, indispensável.
competentes que temos no Congresso Nacional, o
Deputado Luciano Pizzatto, cuja história, às vezes, é
controversa, mas o resultado é sempre a favor da
causa ambiental. Nesse sentido, tenho absoluta
certeza de que o Deputado Luciano Pizzatto, com
esse relatório,ç,om esse parecer, escreverá o seu
nome na história ambiental do País. Essa é uma rara
oportunidade que o destino oferece aos homens
públicos. Portanto, com acuidade, inteligência, alto
espírito público e discernimento, sempre presentes à
sua pessoa, o Deputado Luciano Pizzatto já é um dos
grandes defensores da Mata Atlântica, e o seu
substitutivo, tal como está sendo proposto, vai ao
encontro do desejo da maioria da sociedade
brasileira.

O ofício é dirigido ao Deputado Luciano
Pizzatto.



Novembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 18 55211
. '.'. ,

seria mil vezes mais difícil, se não .existisse a figura da
secretária que tem sido sem~ir~,,cte uma ajuda muito
importante no sucesso da vi,da Gie qualquer homem
público".

Portanto, ficam registrados meus cumprimentos
relativos ao Dia da Secretária e:que as secretárias
também, evidentemente, coma pessoas sensrveis
que são, mães, mulheres, amigras, incorporem-se à
luta pela preservação do meio -ambiente.·

Sr. Presidente, gostaria:'d~ agradecer as
gentilezas e também a maneira.correta, transparente
e firme com que V. Ex! tem condUzido os trabalhos da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias. Para mim, é um prazer muito grande,
amigo que sou de V. Ex!! de longas datas, poder, como
Ministro do Meio Ambiente, contar com a colaboração
da Comissão de Meio Ambiente da Câmara. dos
Deputados. Estendo esses agradecimentos a todos
os membros desta Comissão. Alguns já conheço há
muito tempo, como o Deputado Fernando Gabeira,
figura que faço questão de ressaltar, por sua história
de luta pela causa ambiental, aliás, é o único
Deputado eleito pelo Partido Verde que temos nesta
Casa. Portanto, numa homenagem especial a todos
os ambientalistas, ressalto a figura do Deputado
Fernando Gabeira.

No mais, mu'íto obrigado, e 'desejo rápida·
tramitação e sucesso. Sei que o Parlamento é o local
adequado para o aprimoramento dos desejos da
sociedade. Esperamos, como sempre, que desta
Casa saia uma proposta à altura da sociedade e que
vá ao encontro dos anseios da nossa gente. Muito
obrigado, Sr. Presidente. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) 
Sr. Ministro, V. Ex@ tem uma história nesta Comissão,
foi um dos mais brilhantes Presidentes que esta
Comissão já teve. '

Queremos dizer a V. EX« e a essas crianças que
representam o movimento de 150 mil crianç~s pele;),
País que a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, pela unanimidade dos seus
membros, já garantiu apoio ao Deputado Luciano
Pizzatto - como V. Exª bem disse, um homem que tem
história, espírito público e, sem dúvida nenhuma, um
dos mais atuantes membros desta Comissão -, para
que S. Exª, até o dia 15 de novembro, apresente o
relatório sobre o projeto de lei que regula a Mata
Atlântica.

Esta Comissão aceita desafios. Há oito anos
aqui tramitava projeto de lei referente ao Sistema
Nacional de Unidades de Çonservàção, relatado pelo

brilhante Deputado Fernando Gabeira. E num esforço
muito grande, numa união de todos os membros,
suprapartidariamente, aprovamos, historicamente,
esse .projeto relatado pelo nobre Deputado Fernando
Gabeira. Sem dúvida ,nenhuma, esta Comissão
'estalá apoiand.o onobre Deputado Luciano Pizzatto,
para que ~inda em novembro tenhamos a aprovação
df:lst~ projeto de·lei.

.$r.' :.: ~iríistro,. .muito' . obrigado pelo seu
qompar$Ciinentô. :AQradeÇb.nQyamente a presença
altamente:· simbólida'e representativa das crianças
que nesta Comissão se fizeram representar.

O SR. MINISTRO JOSÉ SARNEY FILHO - Sr.
Presidente, não poderia ir embora sem antes fazer
um registro - a Senadora Marina tinha-se levantado,
daqui eu não a tinha visto. É uma honra, um prazer
contar com a presença de Parlamentar tão
batalhadora, expressão maior na questão do meio
ambiente no nosso Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) 
Muito obrigado.

Com honrosa delegação do nobre Deputado
Dilceu . Sperafico, Presidente da Comissão de
Agricultura ePolítica Rural, vamos passar à parte
destinada à discussão do Projeto de Lei nº 285/99,
que. dispõe sobre utilização e proteção da Mata
Atlântica. '

A presente audiência pública é resultado de
requerimento da autoria deste Deputado e do
Deputado Augusto Nardes, pela Comissão de
Agricultura e Política Rural, e tem como objetivo
colher subsídios para a complementação do parecer
do nobre Relator, Deputado Luciano Pizzatto.

Convidamos os seguintes expositores: Dr. José
Pedro de Oliveira Costa, Secretário de Biodiversidade
e Florestas do Ministério do Meio Ambiente; Sérgio
Cruz Coutinho, Pesquisador de Recursos Genéticos
e Biodiversidade . da. Embrapa, representando o
Ministério, daAgric~ltura e do Abastecimento; o
ex-Parlamentar, com história nesta Casa, Deputado
Valdir Colatto, que representa a Organização das
Cooperativas Brasileiras; Sr. Antônio Herman
Benjamin, Coordenador das Promotorias de Justiça
do Meio Ambiente, representando o Ministério
Público; Dr. Roberto Cavalcante, Vice-Diretor/do
Instituto de Biologia da Universidade de Brasília;
Celso José Monteiro Filho, Chefe do Departamento
de Recursos Naturais e Estudos Ambientais da
Diretoria de Geociências do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatrstica - IBGE; João,1 Paulo
Capobianco, Coordenador-Geral da Rede de ONG da
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Mata Atlântica; Carlos Alfredo Joly, Professor-Doutor
em Ecologia e Botânica da Unicamp; Anadalvo
Juazeiro dos Santos, Coordenador do Curso de
Pós-Graduação em Engenharia Florestal da
Universidade Federal do Paraná; Juris Jankauskis,
Doutor em Engenharia Florestal; e Nilder Costa,
Diretor do Movimento de Solidariedade
Ibero-Americana.

É importar;lte que se esclareça aos presentes
que cada expositor terá o tempo de quatro minutos
para sua exposição, prorrogável da forma
democrática com que o nobre Presidente Dilceu
SperaficG cpnduz a Comissão de Agricultura e a
critério, sem dúvida nenhuma, dos membros do
Plenário.

Concedo a palavra ao Dr. José Pedro de Oliveira
Costa, Secretário de Biodiversidade e Florestas do
Ministério do Meio Ambiente.

O SR. JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA COSTA 
Sr. Presidente da Comissão de Agricultura e Política
Rural, Sr. Presidente da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, Srs.
Deputados, prezados amigos, o tempo é curto e
pretendo fazer uma intervenção rápida, dizendo, em
nome do Ministério do Meio Ambiente, algumas
palavras de encaminhamento dessa questão.

Deputados Jaques Wagner e Luciano Pizzatto,
autor e Relator dessa proposta de lei, a importância
da conservação da biodiversidade está
fundamentalmente ligada à necessidade de proteção
da vida e do desenvolvimento.

Falo, especialmente, para os agricultores aqui
presentes, porque a engenharia genética depende
dessa biodiversidade. A proteção da biodiversidade é
sobejamente discutida na Comissão de Meio
Ambiente, mas a Comissão de Agricultura é a maior
beneficiária. Os membros da Comissão de
Agricultura, que representam a comunidade agrícola,
precisam, assim como nós todos e o mundo, da
proteção da biodiversidade para garantir a
engenharia genética.

. ' A Mata Atlântica é a floresta tropical mais rica
em biodiversidade do mundo, em todos os estudos
feitos; nacional e internacionalmente. Hoje, o que
restou da;Mata Atlântica é apenas 7% da sua área
original. Desses 7%, a maior parte está protegida
pelas encostas da Serra do Mar e por parques e
reservas já criados.

Na Mata Atlântica, no planalto, as áreas
possivelmente agricultáveis que sobraram são
extremamente pequenas. O que esse projeto de lei

está propondo é que elas poderão ser utilizadas pelos
pequenos agricultores, principalmente dos Estados
de Santa Catario.a e Rio Grande do Sul, onde existem
remanescentes importantes; elas poderão ter
facilidade na utilização, se esse projeto de lei for
aprovado na forma apresentada; e todos os
proprietários terão, inclusive, a condição de
diminuição dos impostos.

Portanto, considero que esse projeto de lei não
é somente a favor da proteção da biodiversidade, mas
é também a favor do pequeno proprietário e daqueles
que protegem as matas, especialmente a Mata
Atlântica.

As florestas servem, além de proteger a
biodiversidade, para proteger a água, que é essencial
à vida, essencial à agricultura e a todos nós. Ela
valoriza a propriedade. Esse bem está de tal forma
escasso, que hoje todos buscam, por meio do
ecoturismo e da valorização da produção de coletas
vegetais, a garantia da proteção desse bioma ou de
todos os biomas importantes.

No pouco tempo que nos foi boncedido,
coloco-me à disposição dos senhores para
discutirmos a função social e econômica que essa
floresta tem.

A floresta, na sua expressão mais litorânea,
floresta ombrófila densa, tem hoje cerca de 15 a 18%
de seus remanescentes, mas a floresta do planalto é
mais rara e mais importante, como mencionou o
Ministro em seu pronunciamento. De forma que essa
é uma imperiosa necessidade que temos de garantir
a proteção desse bioma. Estamos dialogando para
buscar a forma mais eficiente de atingirmos esse
objetivo, uma forma que possa ser mais palatável aos
pequenos, médios e grandes agricultores. Esse
projeto incide em uma série de vantagens.

Agradeço a atenção detalhada dos senhores,
especialmente na área das vantagens, no que é
permitido fazer nas áreas de florestas, das isenções
de impostos e das facilidades que esse projeto dará
aos pequenos agricultores que detêm
remanescentes de Mata Atlântica.

Agradeço o convite e a todos que tiveram a
paciência de me escutar. Coloco-me à disposição
para quaisquer perguntas e outros esclarecimentos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) 

Agradeço a participação do ilustre palestrante.
Neste momento passo a condução dos

trabalhos da presente audiência pública para o nobre
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Deputado Dilceu Sperafico, Presidente da Comissão
de Agricultura e Política Rural.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Dilceu
Sperafico) - Agradeço a oportunidade de, como
Presidente da Comissão de Agricultura, comandar
temporariamente os trabalhos dessas duas
Comissões e dizer que realmente a Comissão de
Agricultura e PolíticÉl Rural e a Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias têm que
trabalhar juntas em divers9s momentos e áreas,
apesar das controvérsias e discussões.

Somente por meio da discussão e· do
levantamento de dúvidas é que acharemos o melhor
caminho e a melhor forma. Agradecemos as palavras
do orador e passamos a palavra ao seguinte, que
também, pelo mesmo tempo, poderá fazer sua
explanação.

Tem a palavra o Sr. Sérgio Cruz Coutinho,
Pesquisador de Recursos Genéticos e
Biodiversidade da Embrapa.

O SR. SÉRGIO CRUZ COUTINHO - Srs.
Parlamentares, correligionários na luta em defesa da
Mata Atlântica, minhas senhoras, meus senhores, fui
designado pelo Ministro da Agricultura para avaliar o
Projeto de Lei nº 285, o que para mim foi uma grande
satisfação. Venho acompanhando a luta pelo seu
desenvolvimento e quero dizer, neste curto espaço de
tempo, que as medidas técnicas recomendadas, em
relação ao que pode e ao que não pode ser feito na
Mata Atlântica, estão muito bem cuidadas no projeto.
As medidas restritivas também são delegadas à Lei
de Crimes Ambientais, que cuida bem dessa
questão.

Há certa preocupação com o impacto da parte
econômica, a proteção dos recursos naturais e as
repercussões negativas que possam ter. Diria que a
coisa é inversa. Essa proteção dos recursos naturais
na Mata Atlântica é a garantia da sustentabilidade
econômica das comunidades que vivem nessa
região.

A Embrapa está desenvolvendo um projeto de .
conservação de recursos naturais na Mata Atlântica,
a par com o desenvolvimento de implantação de
técnicas alternativas das atividades predatórias. A
área piloto em que está sendo desenvolvido esse
projeto é a Costa do Descobrimento, nos MunicípitJs
de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália. Lá estamos
implantando o banco genético do pau-brasil, tratando
todas as áreas do seu entorno sob esse ponto de
vista; o desenvolvimento sustentável, que contempla
a conservação dos recursos naturais; o aumento do

tamanho efetivo das populações nativas, 'como
também o aumento da qualidade de vida das
populações envolvidas.

Nessas populações, temos assentamentos do
Incra, fazendeiros e diversas aldeias de índios
pataxós. Todos estão sendo envolvidos nesse
trabalho. Pretendemos provar a viabilidade do que se
tem chamado de desenvolvimento sustentável na sua
plenitude, ou seja, conservação dos recursos
genéticos e recomposição, porque não é só
conservar a Mata Atlântica, mas recompor e aplicar o
Código Florestal. Precisamos desse e de outros
elementos para que o Código Florestal venha a ser
uma realidade. Isso ao lado do aumento da qualidade
de vida das comunidades envolvidas. Gostaria muito
de comentar a área de atuação desse projeto piloto.

O retroprojetor está disponível. Vou fazer
rapidamente uma apresentação aos senhores.

Aqui temos Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália,
Coroa Vermelha, onde foi celebrada a Primeira Missa.
Esta área toda será palco das atividades de
comemoração do 52 Centenário. É interessante que
neste ponto aqui está sendo construído um centro de
convenções onde muitas das atividades serão
desenvolvidas. Nesta mata em frente está loteada
para um centro empresarial. Ao lado da placa
aparecem todos os ofícios do Ibama, do órgão
estadual do meio ambiente, do Iphan, que
concederam autorização para que isso fosse feito.

Neste local, há dois anos, alertamos o Ibama de
que estavam preparando a destruição desta mata. No
dia em que esse processo começou, segunda-feira,
num feriado, pessoalmente liguei para a responsável
do Ibama. Ela disse que não podia fazer nada naquele
dia e que eu me dirigisse até lá, no dia seguinte, com
um ofício. Estive lá com o ofício. Ela e, por
coincidência, o representante do órgão ambiental
estadual levaram meia hora para me dizer que não
poderiam fazer nada, a não ser através da Justiça.
Uma semana depois chegaram os agentes para
retirar os invasores, que já tinham queimado a
metade, já tinham estragado tudo. Também chamei
um órgão de desenvolvimento florestal do Estado.
Eles ficaram procurando bichinhos, para ver se havia
bichinhos mortos. Se houvesse fauna evidentemente
prejudicada, poderiam tomar uma ação imediata,
mas contra aquelas queimadas e derrubadas que
estavam acontecendo ali eles não tinham
instrumentos.



55214 Quinta-feira 18 DIÁRIO 'I)A cÂMAAA DOS DEPUTADOS Novembro de 1999

~ nesse ponto que precisamos ter consciência .mesmo nas Cortes mais altas 'do País -, ele vem
de que aLei de Crimes Ambientais devê ser muito sendo mantido. ~ uma obsér\Íação que faço tanto
bem elaborada, para que isso não ocorra novamente. para aquele setor do ambientalismo nacional que

Vemos que na frente de onde serão defende o projeto de lei como sendo a salvação da
comemorados os 500 anos do Brasil temos exemplos Mata Atlântica, como tambérn~ de certa maneira, para
cabais de que' a Mata Atlântica continua sendo informar àqueles que são absolutamente contrários a
destruída. Até perguntei ao Mantovani 'seele iria aprovação desse projeto. Tanto o Supremo Tribunal
mostrar, ao longo da audiência pública~- como ele Federal quanto o Superior 'rribúnal de Justiça, em
tem feito em outas oportunidades -, quantos campos momento algum, aceitaram a tese da
de futebol, ,nesse exato período ele tempo que inconstitucionalidade do Decreto nll 750, mas isso
estamos gastando aqui, teriam sido perdidos, porque não quer dizer que o projeto como está não seja
a destruição da Mata Atlântica continua. oportuno e bem-vindo.

O trabalho de desenvolvimento sustentável que As largas observações do Ministério· Público
estamos realizando ocorre num núcleo do Incra e brasileiro acerca do projeto não poderão ser aqui
numa área indígena. Isso está tendo uma elencadas, em decorrência do curto espaço de
repercussão muito grande. tempo, mas queria chamar a atenção dos Srs.

Ponho-me à disposição de todos, uma vez que o Deputados presentes para alguns itens que muito nos
tempo é curto, para que em qualquer oportunidade eu preocupam.
possa explanar esse trabalho que está sendo feito. Em primeiro lugar, é importante mencionarmos

Muito obrigado. (Palmas.) que esse é um projeto de lei que interessa a todos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dilceu Ele precisa ter uma linguagem adequada, precisa ter

Sperafico) - Dando seqüência à explanação dos sistematização adequada,' para que não só os
nossos convidados para debater o .tema relativo ao Promotores e Procuradores da República possam
projeto da Mata Atlântica, passamos a palavra ao Sr. compreender o que está na lei. Também o pequeno
Antônio .Herman Benjamim, Coordenador das. .proprietário, ou mesmo o grande proprietário, que não
Promotorias de' Justiça do Meio Ambiente do '. é letrado em Direito, possa entender de maneira
Ministério Público do'Estado de.São Paulo. . '. adequada suas obrigações e direitos. Por isso mesmo

O SR. ANTONIO .HERMAN BENJAMIM :. é que nos preocupa a forma, um tanto quanto difícil,
Muito obrigado, Sr. Presidente. Inicialmente, quero : de manuseio do projeto .de lei, como ele está.
agradecer o convite feito a6 MinistérioPúblico de, São' Gostaria de dar um exemplo a V. Exas.: a
Paulo - eu diria mesmo ao Ministério Público; floresta .primária. A regulamentação de floresta
brasileiro - para manifestar-se acerca do projeto em primária está nos dispositivos 4, 9, 10, 12, 17, 18, 19,
discussão. Este agradecimento é' maior, porque esta 22e 23; floresta secundária em estágio avançado de
é a primeira vez que o Ministério Público .brasileiro é' .. regeneração está nos dispositivos 5, 7, 9, 10, 12, 13,
chamado a opinar sobre esse projetó de leiçfe .15, 17, 19,. 22 e 23. Isto significa uma enorme
maneira formal nesta Casa: Nossas deSculpas, dificuldade de manuseio e de compreensão dos
portanto, do Ministério PúbUcobrasileiro, porsó.agota direitos e das obrigações presentes na lei.
trazermos nossas contribuições formais.' . . . .. A proposta do Ministério Público brasileiro,

Queremos também felicitar o Deputado Luciano portanto, é no .sentido de que o texto, sem alteração
Pizzatto pelo excelente relat6rio aPresentado, que substancial dos'seuscompO,nentes, seja reformado
consolida as contribuições de vários' 'setoresda em capítulos; em títulos que esmiúcem isso para o
sociedade brasileira. .produtor nacional, a fim de que ele possa saber

A indagação inicial que muitas vezes os .efetivamente aquilo que a sociedade brasileira espera
Promotores de Justiça e Procuradores daRepública dele.
se fazem, e nos fazem, é se precisamos de teL Há também dificuldades de conceituação.
Pessoalmente, sou favorável à promulgação pelo Penso que é do interesse de todos nós saber
Congresso Nacional de uma lei tratando da Mata exatamente o que significam aqueles vocábulos que
Atlântica. Mas é importante ressaltar que, apesar de terão uma implicação direta na aplicação da lei. Por
todas as impugnações judiciais que o Decreto nll 750 .exemplo, o que são práticas conservacionistas? Não
recebeu - e são múltiplas, milhares de ações civis sabemos. Isso será regulado pelo Conama. Logo,
públicas propostas pelo Ministério Público brasileiro, vamos prender a iniciativa privada, a atuação do
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Ministério Público e das ONGS a uma
regulamentação de .expressão fundamenti:llno te~o
da lei.

O que é utilidade pública? O que é interesse
social? Ou seja, temos que dar segurança não
apenas aos implementadores da lei - e falo em nome
deles -, mas também ~o setor produtivo, para saber
exatamente o que quis o legislador, e não perdermos
dez anos em litígiosjudiciais, com investimentos que
ficam parados e não geram empregos. .

Sei que para a bancada ruralista a ques~ão·da
averbação da reserva legal é um tema muito próximo.
Mas permitam-me dizer, com toda sinceridade, que a
bancada ruralista e todos nós, até hoje, não demos a
importância necessária à reserva legal como defesa
do setor produtivo. Não apenas defesa do meio
ambiente, mas defesa do setor produtivo. Mas este
não é o momento adequado para tratarmos dessa
matéria.

Não há uma palavra no projeto de lei sobre
compensação ambiental. Abrimos a possibilidade - e
é legítimo que se faça isso - de derrubada,
especialmente de florestas de mata atlântica em
estágio secundário, inicial ou médio de regeneração,
e até mesmo avançado, mas não criamos o dever de
compensação, que vale também como direito para o
setor produtivo.

Por último, para terminar, parece-me que o
dispositivo mais complexo de todos - e que
precisaria de uma profunda meditação de todos nós
é o art. 21. Esse artigo, na verdade, destrói toda a
regulamentação que passou pelo Congresso
Nacional. Pelo art. 21, no instante em que os Estados
fizerem o seu macrozoneamento ambiental sem
estudo de impacto ambiental, as exigências principais
do texto legal deixam de existir. E para aqueles que
estão balançando a cabeça: leiam o que está no art.
21 e verão que é exatamente isso.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
Bem, então, se não é o art. 21, vou ler o texto.

Quem sabe nesse novo texto podemos encontrar. O
art. 21 que eu tinha diz o seguinte - perdoem-me se
esse dispositivo já saiu do texto legal:

Art. 21. Nos Estados que tenham
instituído por lei plano estadual de
gerenciamento costeiro e planos regionais
de desenvolvimento, com definição de
zoneamento ambiental, estabelecendo
normas de uso e ocupação do solo e de
manejo de recursos naturais em áreas
específicas e determinadas, poderão ser

autorizados o corte e a supressão de
'vegetação sElcundária de mata atlântica
para a implantação dos usos permitidos por
essas normas e nessas áreas específicas e
determinadas, ressalvado o disposto..."

Não sei se esse dispositivo continua no texto.
,O SR•.DEPUTADO FERNANDO GABEIRA 

'(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) ... do
'relatório.

O SR. ANTONIO HERMAN BENJAMIN - O
meu é do relatório.

(Não identificado) - É o substitutivo.

O SR.ANTONIO HERMAN BENJAMIN - É o
substitu,tivo. Desculpem-me, estou usando o
'substitutivo do Deputado Luciano Pizzatto. Esse seria
o art. 21 do substitutivo do Deputado Luciano
Pizzatto.

Esse dispositivo precisaria de profunda
meditação de todos nós, porque basta o Estado fazer
o seu macrozoneamento, via lei estadual, para
afastarmos o regime jurídico da legislação federal e
todos os mecanismos de defesa de todos nós.

Esse seria o último, mas permita-me, Sr.
Presidente, tecer mais um comentário. Refiro-me à
questão dos incentivos fiscais e creditícios para
aqueles proprietários que têm remanescentes de
mata atlântica em sua propriedade.

Contamos com o artigo - não me recordo qual
deles trata da matéria. Mas me parece que esse
dispositivo poderia ser ampliado. Aliás, há dois
dispositivos. Em um deles, que é o art. 24, § 1º, do
relatório...

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - Por
gentileza, pela ordem. Está havendo um pequeno
equívoco. Houve a tentativa de um primeiro texto, que
foi inicialmente divulgado e publicado nos anais do
encontro de que participamos.

(Não identificado) - Do Ministério Público de
São 'Paulo.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - Do
Ministério Público de São Paulo. Como esse texto vai
avançando, numa segunda fase de negociação, até
mesmo com os movimentos ambientais, esse art. 21
foi retirado.

O SR. ANTONIO HERMAN BENJAMIN 
Então, retiro também as minhas observações sobre o
assunto.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO 
Esse é um assunto que avançou. Só quero dizer a V.
Exa. que, mesmo tendo sido retirado, ficamos' com
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uma lacuna, porque existem leis de zoneamento com o seu Imposto de Benda, a proteger os
costeiro, existem leis de zoneamento já em vigor que remanescentes presentes naquela propriedade?
precisarão ser respeitadas ou adequadas, mas é um Sr. Presidente, Sr. Relator, penso que, em uma
problema a ser resolvido. Contudo, em primeira síntese extremamente rápida, seriam essas poucas e
análise, essa questão já foi resolvida. modestas contribuições que o Ministério Público

Depois, passo a V. Exa. o texto assinado, que brasileiro poderia oferecer ao excelente projeto e ao
está valendo. excelente relatório apresentado pelo Deputado

O SR. ANTÔNIO HERMAN BENJAMIN - Luciano Pizzatto.
Agradeço. Gostaria de esclarecer, Deputado Luciano Muito obrigado. (Palmas.)
Pizzatto, que o Ministério Público não é contra o O SR. DEPUTADO HUGO BIEHL Sr.
dispositivo. O Ministério Público faz observações no

Presidente, peço a palavra pela ordem.sentido de complementação e de aperfeiçoamento do
dispositivo, se eventualmente ele retornar ao relatório O SR. PRESIDENTE (Deputado Dilceu
d V. E Sperafico) - Tem V. Exa. a palavra.e . xa.

Por último, no que se refere aos incentivos O SR. DEPUTADO HUGO BIEHL - Sr.
fiscais e tributários. o que preocupa o Ministério Presidente, gostaria de comunicar a V. Exa. que este
Público é que todas as leis brasileiras de proteção ao Deputado é o primeiro inscrito de uma lista da
meio ambiente, desde o Código Florestal de 1965 e, Comissão de Agricultura e Política Rural. No entanto,
se quiserem. o Código Florestal de 1934, trazem a tenho compromisso às 12h no Ministério da
previsão expressa de incentivos fiscais e creditícios Agricultura, ao qual não posso faltar. Vou procurar
para aqueles que cumprirem os objetivos daquela voltar antes do término desta reunião, para poder
legislação. pronunciar-me.

Desconheço um produtor rural que tenha feito O SR. PRESIDENTE (Deputado Dilceu
uso ou tenha encontrado um ouvido sensível a uma Sperafico) - Na oportunidade. quando o Deputado
determinação do texto legal. Parece-me, então, que retornar, será imediatamente o primeiro a falar.
aqui teríamos que inovar em vários sentidos. O SR. DEPUTADO HUGO BIEHL - Obrigado,
Primeiro, criar não apenas o direito do produtor rural a Sr. Presidente.
esses incentivos fiscais e creditícios, inclusive O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA _
prioridade no crédito, mas criar também sanções para
aqueles organismos que não cumprissem esses Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
direitos outorgados pela legislação aos produtores O SR. PRESIDENTE (Deputado Dilceu
rurais. Sperafico) - Tem V. Exa. a palavra.

O art. 24, § 1º, que trata de espécimes imunes a O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA -
corte. confere a possibilidade de uma isenção de Sr. Presidente, considero muito importante a
Imposto de Renda da ordem de 5%. Várias perguntas contribuição do Deputado Hugo Biehl. Não seria
poderiam ser feitas. Por que 5%. quando sabemos possível conceder a palavra a S. Exa. agora, antes do
que são amplos os setores do mercado que não seu compromisso?
pagam imposto? Se os bancos não pagam imposto O SR. PRESIDENTE (Deputado Dilceu
neste País, se o setor automobilístico não paga Sperafico) - O Deputado Hugo Biehl vai retornar,
imposto neste País - não sou eu que digo, é a Receita Deputado Fernando Gabeira.
-, por que vamos dar apenas 5% de isenção de No momento, gostaríamos de agradecer a
Imposto de Renda aos pequenos, aos médios e até participação ao Sr. Antônio Herman Benjamin,
aos grandes proprietários que têm remanescentes de

Coordenador das Promotorias de Justiça do Meio
mata atlântica em suas propriedades? E por que Ambiente do Ministério Público de São Paulo.
apenas para espécimes imunes a corte .e não para
reserva legal, e não para remanescentes que vão Concedo a palavra ao Dr. Roberto Cavalcante,
além da reserva legal, ou até mesmo para as RPPN? Vice-Diretor do Instituto de Biologia da Universidade
Por que não avançar. como fez o setor da cultura, de Brasília - UnB.
como fez o setor da proteção do patrimônio histórico, Peço ao Vice-Presidente da Comissão de
e permitir isenções fiscais, tributárias, não só ao Agricultura e Política Rural, Deputado Augusto
proprietário, mas a terceiros que queiram ajudá-lo, Nardes, que assuma a Presidência dos trabalhos.
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o SR. ROBERTO CAVALCANTE - Sr.
Presidente, Srs.' Deputados, ambientalistas,
cientistas e demais presentes, agradeço o convite
feito à Universidade de Brasília para falar sobre a
conservação da Mata Atlântica e o projeto em
evidência.

Em virtude do tempo razoavelmente curto,
gostaria de infçrmar que a minha exposição está
disponível em computador, que passarei em seguida
à Comissão, para a divulgação mais conveniente.
Verbalmente, vou resumir os pontos que
consideramos principais e que devem ser
destacados.

O Brasil, como é de conhecimento de todos, é
um dois países de maior diversidade biológica do
mundo. Essa diversidade biológica é decorrente dos
grandes ecossistemas dos quais são chave a Mata
Atlântica, o cerrado, o Pantanal e a Amazônia.

Particularmente, a Mata Atlântica é
considerada, nas classificações internacionais, como
um dos cinco ecossistemas mais ameaçados de
extinção do planeta. Logo, é com grande
preocupação que encaramos a conservação da Mata
Atlântica. E particularmente, numa variação
puramente científica, os remanescentes, cerca de
7,3%, não são suficientes para preservar a longo
prazo a diversidade da Mata Atlântica.

Há uma série de modelos de projeções, que
podem ser ou não inteiramente corretos, mas, no
cenário que se desenha com o que há de disponível
da Mata Atlântica - 7,3%, para ser exato -, estima-se
que a metade das espécies de plantas e animais
deverão ser extintas nas próximas décadas.

Portanto, o problema da Mata Atlântica não é
apenas de preservação do que hoje existe, mas de
esforço gigantesco para aumentar a área disponível,
para viabilizar a preservação da biodiversidade. Isso
não quer dizer que se tenha de retirar as pessoas que
lá habitam. Pelo contrário, a preservação da Mata
Atlântica é perfeitamente compatível com a
manutenção dos grandes centros populacionais do
Brasil, desde que levemos em consideração os
cenários que estão surgindo.

Tradicionalmente, três usos florestais têm
dominado o Brasil e o mundo: o uso extrativo da
floresta - madeira, frutas, retirada de essências;
recursos genéticos, a informação genética disponível;
e os serviços de ecossistemas.

No mundo todo, não só no Brasil, a área de
serviços está crescendo vertiginosamente. Estimativa
publicada na revista Nature, há dois anos, estima o

valor dos serviços de ecossistema das florestas no
mundo na ordem de 30 trilhões de dólares. Esse é um
mercado de que o Brasil - e acredito seja do
conhecimento-de V. Exas. - não participa. Água, por
exemplo. O Brasil, até poucos anos atrás, não
cobrava pela água. Se realmente cobrar, como é
praticamente certo, as áreas que hoje são alvo de
extração e desmatamento passarão a ter valor
inteiramente diferente. Citarei exemplos. Nos
Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul, a manutenção do
sistema de lagoas costeiras e das grandes pescas de
camarão, de peixe, como tainha, é feita justamente
pela manutenção das florestas que ficam atrás. V.
Exas. devem conhecer o sistema. Atrás do sistema
de lagoas está a Serra do Mar. A manutenção das
florestas da Serra do Mar é absolutamente essencial
para a manutenção dos recursos pesqueiros e de
água nesses locais. Hoje não se cobra nada por isso.

Também acredito seja do conhecimento de
V.Exas. que a tendência, principalmente no Sul, é de
substituição da Mata Atlântica nas encostas por
plantações de banana, que dão certo retorno, mas
muito menor.

Sabemos todos que o potencial da Mata
Atlântica em termos agrícolas é extremamente
aquém do das áreas já ocupadas. E estão fazendo
determinadas explorações de pouco retorno. Quanto
à situação dos recursos pesqueiros, se fôssemos
contabilizar o retorno da pesca do camarão nas
lagoas costeiras de Santa Catarina, o papel das
florestas que ficam atrás para a água e para a
proteção da biodiversidade, o equilíbrio seria
diferente.

Conhecemos também o efeito estufa e o
Protocolo de Kioto. No Brasil, novamente isso não
está sendo observado. Nas grandes praças
internacionais, as grandes bolsas já estão
negociando certificados de fixação de carbono. Existe
um mercado; já estão sendo vendidos diariamente.
Nós que estamos ligados a entidades científicas
somos consultados por organismos internacionais
privados, para medir e contabilizar a capacidade de
fixação de carbono das florestas brasileiras. É
também do conhecimento de V. Exas. que em várias
partes do Brasil florestas estão sendo compradas por
particulares, com vistas a serem utilizadas, a médio
prazo, para essa finalidade.

Não é uma questão apenas de preservação da
biodiversidade. Basicamente, o novo modelo
econômico mundial que se está desenhando oferece
oportunidades para aqueles que conservam as
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florestas. Vemos com bons olhos esse projetq que
oferece oportunidade para que o País se beneficie.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Augusto
Nardes) - Agradeço ao Sr. Roberto Cavalcante,
Vice-Diretor do Instituto de Biologia da Universidade
de Brasília a participação, que certamente vai
contribuir para a formação de opiniões nesta Casa.

Passamos a palavra ao Sr. Celso José Monteiro
Filho, Chefe do Departamento de Recursos Naturais
e Estudos Ambientais da Diretoria de Geociências do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE,
que disporá de quatro minutos para expor o tema.
Acompanha S. Sa. o Sr. José Eduardo Matias Brasão.

O SR. CELSO JOSÉ MONTEIRO FILHO - Sr.
Presidente, Srs. Parlamentares, gostaria de
agradecer a todos o convite. Antes de mais nada,
peço desculpas, pois não tive muito tempo para
preparar a exposição. Recebemos esse convite - e eu
já tinha falado com o Sr. Deputado Luciano Pizzatto 
na segunda-feira, no final da tarde.

Devemos considerar que o mapa de vegetação
do Brasil está sendo citado nesse substitutivo na
versão 1993. No Decreto nº 750, foi usada a versão
1988.

Gostaria de fazer, se o Deputado me permite,
pequeno histórico do mapeamento da vegetação
brasileira realizado pelo IBGE. Os longos anos
permitiram ao Instituto acumular conhecimento muito
grande sobre os recursos naturais do País, vasta
coleção de projetos e atividades que têm como
diretriz básica a produção de informações sobre o
território nacional.

Em relação à vegetação, a incorporação do
Projeto Radambrasil trouxe vasto acervo de
informações, equipamentos e produtos, bem como
sua equipe, conjuntamente à tradição geográfica e
cartográfica do IBGE, procedeu à continuidade dos
trabalhos já iniciados pela então Divisão de
Vegetação do Projeto Radambrasil. Esse trabalho
teve como objetivo a conceituação fitogeográfica de
caráter universal. .

Em 1982, numa visão regional, a equipe de
vegetação lançou a primeira tentativa de
uniformização da nomenclatura fitogeográfica
brasileira através da adoção de sistema de
classificação fisionômico-ecológico da vegetação.

Ainda em 1982, com base nos estudos de sua
equipe, o Projeto Radambrasil colocou à disposição
da comunidade técnico-científica a publicação
intitulada Fitogeografia Brasileira, classificação

fisionômico-ecológica da vegetação neotropical, que
indicava distribuição da flora neotrópica brasileira, suas
ligações pretéritas com a Áfricà e a Austrália, bem como
a conceituação e classificação frtogeográfica brasileira.
Nesta mesma oportunidade foi proposto, então, novo
sistema fisionômico-ecológico de classificação da
vegetação, incorporando legenda para mapeamento
em escala regional. Estavam, portanto, lançadas as
normas e os critérios para a adoção de terminologia
fitogeográfica de caráter universal.. ,

Em 1988, dois anos após a incorporação do
Projeto Radambrasil ao IBGE, foi publicado em
parceria com o IBDF o mapa de vegetação do Brasil
na escala 1 para 5 milhões, com os prováveis limites
dos tipos de vegetação que revestiam o território
brasileiro na época do Descobrimento. Esse mapa
mostra as regiões fitoecológicas e as demais áreas
de vegetação com as suas respectivas formações
remanescentes.

Em 1991 , novo produto resultante da
experiência acumulada pela equipe de vegetação do
IBGE, no tocante ao estudo da vegetação brasileira
intitulado Classificação da Vegetação Brasileira
Adaptada a um Sistema Universal, objetivou fornecer
a todos os que atuam na área fitogeográfica a
uniformização terminológica do sistema de
classificação de vegetação.

Em 1993, o IBGE lançou manual técnico de
vegetação brasileira, que veio a ser o primeiro de uma
série de manuais. É o manual que está em uso até
hoje, que traz conceituações, as chaves de
classificações de forma de vida, as terminologias,
enfim, tudo o que é necessário para se fazer um
mapeamento. E é o que o IBGE adota.Neste mesmo
ano o IBGE reeditou o mapa de vegetação do Brasil
com base nos trabalhos anteriormente mencionados.
Cabe ressaltar que constitui uma única classificação
baseada em sensoriamento remoto.

Como se pode observar, não é recente a
atuação do IBGE nos trabalhos inerentes ao
mapeamento da vegetação brasileira. Todas essas
publicações citadas estão disponíveis ao público e
têm sido largamente utilizadas.

É preocupação do servidor do IBGE, como
técnico e cidadão brasileiro, dotar o País de
legislação que atenda os objetivos de preservação e
conservação dos recursos naturais e do meio
ambiente, inerentes ao território nacional e a todos os
tipos de vegetação que nela ocorrem.

Gostaria também de ressaltar que o IBGE vem
sendo muito cobrado, principalmente em relação ao
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seu mapa, por não indicar essa ou aquela quéstão
sobre a Mata Atlântica. Quero deixar bem claro que
os dois mapas do IBGE, principalmente a última
versão, têm como objetivo apenas identificar e
caracterizar os tipos de vegetação. É claro que, se a
comunidade científica, o público em geral quer
discutir com o IBGE uma idéia para delimitar certa
região ou a Mata Atlântica, estamos abertos a
qualquer discussão, mas é bom esclarecer o objetivo
do mapa: apenas retratar, identificar e caracterizar os
tipos de vegetação do Brasil.

Quero também fazer pequena observação - já
que fui convidado para colaborar - sobre o art. 2º do
Projeto de Lei, que diz:

Para efeito dessa lei, considera-se
Mata Atlântica as formações florestais e
ecossistemas associados e inseridos no
domínio da Mata Atlântica com as
respectivas delimitações estabelecidas pelo
Mapa de Vegetação do Brasil-IBGE/1993.

Então, descreve as tipologias que estão nos
mapas. Chamo a atenção para o seguinte: quando se
fala de floresta ombrófila densa mista, floresta
ombrófila aberta, etc., realmente estão indicadas no
mapa; mas manguezais e restingas, corno
nomenclatura, não estão.

(Apartes paralelos. Ininteligíveis.)
O SR. CELSO JOSÉ MONTEIRO FILHO - Sim,

é uma questão de coerência. Campos de altitude,
brejos interioranos, enfim, encraves florestais do
Nordeste. No caso dos brejos interioranos, a nossa
classificação está intimamente ligada à escala de
trabalho. Nesse caso dos brejos e dos campos de
altitudes, estão incluídos numa grande tipologia. É
apenas uma tentativa de,colaborar.

Não sei se todos concordarão, mas esfe mesmo
artigo estabelece a correlação com o mapa de
vegetação. Não seria interessante se incluíssemos a
expressão "situados na costa leste brasileira"?
Quando citamos apenas os tipos de vegetação,
corremos o risco de incluir o norte do Brasil, a região
do Piauí, do Maranhão, se bem que este Estado, em
parte, está fora da região amazônica. Essa é uma
sugestão, não sei se poderia ser considerada.

Sugiro, então, mudanças nesses termos que
estão no mapa e que se situem melhor essas
tipologias, no caso, na costa leste brasileira.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Augusto

Nardes) - Concedo a palavra ao Sr. João Paulo

,Capobianco, Coordenador-Geral da Rede de ONG da
Mata Atlântica, que disporá de quatro minutos.

O SR. JOÃO PAULO CAPOBIANCO - Sr.
Presidente, Srs. Deputados da bancada ruralista,
amigos ambientalistas, antes de mais nada,
Deputado Nelson Marquezelli, sou ruralista histórico,
nasci" e fui criado no interior de Minas Gerais, na
cidade de Guaxupé, onde meu avô era produtor de
café. Foi com ele que aprendi a ser ecologista.

O meu avô possuía propriedade bastante
grande, da qual preservava 45% como floresta. Na
época da crise do café, quando todos os vizinhos
venderam as matas para superar os piores
momentos, ele manteve a mata, alegando que o seu
compromisso ia além da questão financeira, pois
tinha admiração especial pela mata. Aprendi com ele
a admirar a Mata Atlântica, a floresta estacionai,
semidecidual, do interior de São Paulo e de Minas
Gerais.

Por experiência própria, tenho certeza absoluta
de que a conservação da Mata Atlântica é compatível
com a atividade agrícola. Venho trabalhando nessa
direção.

O projeto original, elaborado com a participação
do ex-Deputado Fábio Feldmann, não nasceu do
vazio ou da sua simples engenhosidade - aliás,
pessoa muito capaz -, mas da decisão do CONAMA,
o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que se
reuniu em maio de 1992 e aprovou as diretrizes da lei
que viria a regulamentar o dispositivo constitucional
do patrimônio nacional. Naquela ocasião foram
definidâs"as ár'Ms de abrangência, a proteção dos
estágios da Mata Atlântica, além do estágio primário,
e a base do texto que posteriormente foi transformada
pelo ex-Deputado em projeto de lei.

Todos nós, assim que o projeto de lei foi
apresentado n~sta Casa, preocupados com o ritmo
de desmatamento, procuramos o Presidente da
República, e S. Exa. editou o Decreto nº 750, citado
há pouco pelo Dr. Antônio Herman Benjamin,
assinado em fevereiro de 1993, para dar garantia à
tramitação do projeto de lei por quatro anos.
Infelizmente esperamos há quase oito anos.

Todavia, com o lamentável incidente da
não-reeleição do Sr. Fábio Feldmann, o Deputado
Jaques Wagner teve a fundamental iniciativa de
reeditar o projeto, garantindo a sua continuidade. No
processo de discussão do projeto, foi dito que seriam
necessárias algumas adaptações. E o Deputado
Luciano Pizzatto foi indicado para ser o interlocutor,
devido à sua reéonhecida atuação na área ambiental
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e de exploração florestal sustentada no Paraná, além
de se preocupar-coma agricultura. Inicialmente, para
nós, soou como dificuldade negociar com o Deputado
Luciano Pizzatto. Ficamos em dúvida. Na verdade,
em nome da Rede de ONG da Mata Atlântica e de
todos os que partiçiparam do processo, posso dizer
que foi extremamente boa a negociação. O Deputado
Luciano Pizzatto é muito competente e soube ajudar
a transformar o projeto de lei em algo que hoje
reconhecemos muito superior.

Em dois minutos apenas, queria esclarecer
porque hoje defendemos o projeto de lei e minimizar
algumas críticas que, na nossa opinião, não são bem
fundamentadas, Deputado Nelson Marquezelli, sobre
o congelamento da agricultura, a fome e o
desemprego.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Augusto
Nardes) - Só quero informar a V. Sa. que o seu tempo
já esgotou.

O SR. JOÃO PAULO CAPOBIANCO - Então,
muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Augusto
Nardes) - O tempo de V. Sa. já esgotou, mas a Mesa
concede mais dois minutos para que conclua a sua
intervenção.

O SR. JOÃO PAULO CAPOBIANCO - Se já
esgotou...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Augusto
Nardes) - Esgotou o tempo previsto para todos, ou
seja, os quatro minutos. Concederei a V. Sa. mais dois
minutos, para concluir a sua intervenção.

O SR. JOÃO PAULO CAPOBIANCO - Estou
quase concluindo, só há um detalhe. V. Exa. me
deixou nervoso. (Risos.) Realmente me confundi.
(Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Augusto
Nardes) - Vamos fazer o seguinte: concederei a
palavra a outro orador, e depois V. Sa. volta a falar.

O SR. JOÃO PAULO CAPOBIANCO - Perfei-
to.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Augusto
Nardes) - Ainda há mais cinco oradores. Além disso,
a votação no plenário já iniciou. Quando peço
celeridade nas intervenções, não há preconceito
contra ninguém. Boa parte dos Deputados presentes
terá de votar daqui a pouco, e vamos ter de encerrar a
reunião. Poderemos perder todo esse trabalho. Não
há preconceito contra A, B ou C. Peço que sejam
objetivos, entrem diretamente no assunto.

Concedo a palavra ao Sr. Carlos Alfredo Joly,
Professor-Doutor em, Ecologia e Botânica da
Unicamp.

O SR. CARLOS ALFREDO JOLV - Sr.
Presidente, em primeiro lugar, agradeço a V. Exa. a
oportunidade de participar destes trabalhos, que
reúnem as Comissões de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias e de Agricultura e Política
Rural.

Sou professor de Ecologia Vegetal há trinta
anos na Universidade Estadual de Campinas 
UNICAMP e, mais recentemente, professor da
disciplina de Biogeografia. Para ministrar essas
disciplinas, trabalhamos com a conceituação básica
da evolução, da formação e da conservação dos
ecossistemas brasileiros. Portanto, a abrangência do
domínio atlântico ou da terminologia Mata Atlântica
vem sendo trabalhada por nós há mais de trinta anos.
É de fundamental importância, porque a evolução
dessas distintas fisionomias mencionadas pelo
representante do IBGE e pelo Ministro Sarney Filho
ocorreu de forma extremamente íntima.

Esses ecossistemas formaram-se de tal forma
que houve troca muito grande de material genético
entre eles, principalmente ao longo dos últimos cem
mil anos. Se queremos conservar a Mata Atlântica,
seja qual for a fisionomia em pauta para conservação,
é imprescindível que conservemos todas as
fisionomias que compõem o domínio atlântico. A
restrição da proteção de apenas uma delas - por
exemplo, da floresta ombrófila·densa - fará com que
percamos esse patrimônio por completo. Não é
possível discutir um ecossistema do qual restam
apenas 5% da vegetação inicial sob o aspecto da
abrangência da conservação.

São dois os pontos que gostaria de esclarecer à
Comissão. Como essas diferentes fisionomias da
Mata Atlântica evoluíram conjuntamente, e
pretendemos conservá-Ias, é imprescindível que a
preservação se dê na abrangência de domínio. Outro
aspecto fundamental que o texto também aborda é o
seguinte: só conservar não é mais suficiente.
Necessitamos também recuperar áreas degradadas
que não têm sido utilizadas. Isso é possível, existe
informação técnica, e é extremamente custoso, muito
mais do que conservar.

Basicamente eram estes os pontos que queria
apresentar à Comissão: a evolução conjunta das
fisionomias, a necessidade de conservá-Ias todas;
conservar apenas não é o suficiente, precisamos
pensar também na recuperação.
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Creio que respeitei o tempo, Sr. Presidente.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Augusto
Nardes) - Excelente, V. Sa. cumpriu o tempo.

Passamos a palavra ao Sr. Valdir Colatto,
Superintendente da Organização das Cooperativas
Brasileiras - OCB. Ressaltamos que o Sr. Valdir
Colatto foi Deputado nesta Casa até a Legislatura
passada e deu grande contribuição na área da
agricultura. V. Sa. dispõe de quatro minutos,
prorrogáveis por mais um minuto.

O SR. VALDIR COLAnO - Sr. Presidente, Sr.
Relator, Deputado Luciano Pizzatto, Sr. Deputado
Jaques Wagner, autor da proposta, estamos aqui
falando em nome da Organização das Cooperativas
Brasileiras, que representa cerca de 30% da
produção nacional.

Como o tempo é curto, apenas vamos
esclarecer a posição do setor produtivo nacional
diante de tantos cientistas que passaram por aqui,
que se aprofundam na questão e, na verdade, são
técnicos de alto conhecimento, a exemplo do Ministro
Sarney Filho. Vejo que é preocupação do Deputado
Nelson Marquezelli que o projeto não seja aprovado
assim. Discutimos oprojeto com o ex-Deputado Fábio
Feldmann, a realidade e a vontade de se conservar a
Mata Atlântica.

Ninguém é contra a preservação do meio
ambiente, até porque nós "urbanóides", que moramos
na cidade, poluímos o meio ambiente de
segunda-feira a sexta-feira e no sábado e domingo
queremos sombra, água fresca e límpida, árvores
bonitas. Vamos para o interior, fazemos churrasco e
piquenique. É o que nós da cidade queremos. Temos
de nos preocupar com a área urbana, porque só se
fala na área rural. Quem começou a destruir a Mata
Atlântica? O Deputado Luiz Antonio Fleury está aqui,
conhece muito bem São Paulo. Pergunto: onde está
São Paulo? Na Mata Atlântica. Onde estão as áreas
de preservação permanente? Em São Paulo. Onde
está a reserva legal? Em São Paulo?

A Lei n2 4.751, o Código Florestal Brasileiro, fala
sobre a preservação permanente. O Tietê tinha de ter,
no mínimo, de cada lado, cem metros de florestas,
Srs. Deputados. E as águas não poderiam ser
utilizadas, porque a lei não permite acesso a qualquer
atividade econômica para as águas superficiais neste
País. Está no Código Florestal Brasileiro.

Preocupou-me o fato narrado pelo Coordenador
da Rede de ONGs da Mata Atlântica, ou seja, de que
foi ao Presidente da República e conseguiu a edição

do Decreto nº 750. Os Deputados há oito anos tentam
elaborar uma lei e não conseguem. Que força! Então,
Srs. Deputados, eles começaram a ver que os
caminhos são outros para aprovarmos leis e
decretos.

Estamos engessando a produção. Hoje há
cursos sobre análise da legislação ambiental em
vigência no País. Há uma lista. Se eu fosse ler,
perderia os quatro minutos, só para citar o número de
leis que existem para preservar o meio ambiente.
Ouvi dizer que tem de se criar lei para o meio
ambiente.

O que temos de fazer, na verdade, é juntar a
legislação factível com a realidade e a produção,
discutir esse assunto com os responsáveis pelo meio
ambiente e pela aplicação da legislação, e fazer uma
lei para o Brasil. Essa exigência da reserva legal em
cada propriedade só existe no Brasil. E isso está
criando uma complicação. Daqui a pouco ninguém
mais saberá o que fazer. Se divide a propriedade,
deve reservar 20% para reserva legal. Em cinco anos,
a propriedade, no total, é considerada reserva legal.

Dr. Antônio Herman Benjamin, entramos na sua
linha. Se não for mais possível plantar neste País,
queremos tornar-nos ambientalistas ou fiscais do
Ibama. Eles nos indenizam, fazem as compensações,
para que não plantemos e tenhamos atividade
rentável na propriedade, e nós paramos de plantar,
sem problemas. Agora, quem vai produzir a comida
do brasileiro?

Essas questões têm de ser discutidas não
filosoficamente, mas na realidade. E é essa a nossa
posição. Não queremos mais barreiras para quem
deseja produzir. Hoje, por um lado, a bancada
ruralista é considerada por muitos como grupo de
bandidos; por outro, quem quer preservar o meio
ambiente é o mocinho. Todos queremos fazer isso. E o
Ministro do Meio Ambiente disse que só vamos
conservar e preservar o que existe, que são os 5%.
Ninguém é contra isso. Mas como fazer?

O art,2º, incisos VI e VII, do projeto de lei, é bem
claro: "campos, savanas, estepes" - tal como se faz
agricultura em Santa Catarina, o meu Estado -,
"campos com nichos de floresta de araucária e outras
florestas naturais, pedras, montanhas". E há
equilíbrio, tanto que o turismo ecológico é o mais
desenvolvido do País. Há floresta, animal, agricultura,
tudo em equilíbrio. Se não se pode fazer qualquer
trabalho nos campos que estão ao redor dessas
florestas superiores, teremos de fechar os campos de
Lages, Abelardo Luz e Campo Erê, Municípios de
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Santa Catarina, o que vai inviabilizar totalmente a
agricultura.

Sr. Presidente, queremos voltar à discussão.
Vejo aqui o Deputado Fernando Gabeira, que foi o
Relator da Lei nº 9.605, dos crimes ambientais. S.
Exa. brigou comigo e depois me parabenizou. Não foi
como eu queria, mas foi como acertamos. E me
preocupa o qu~ disse o Dr. Antônio: temos de punir
aqueles que praticam crime ambiental. Imaginem se
isso acontecer. Então, se o fiscal do Ibama não multar
a pessoa em 50 milhões, tal como sugeriu o Ministro
Sarney Filho, vai para a cadeia. Em que se vai
transformar este País?

Para encerrar, quanto às barreiras comerciais,
se extrapolarmos os limites da Mata Atlântica, como
sugeriu o Ministro - infelizmente inseriu limite que
não estava combinado, o Relator teve de discutir isso;
havíamos entendido que eram os 150 quilômetros do
IBGE, do Paralelo 5E ao 30E -, vamos criar barreiras
intransponíveis para vender a nossa soja, o nosso
milho, o nosso arroz, a nossa carne lá fora, porque já
temos restrições, por exemplo, na Amazônia.
Produtos produzidos na Amazônia não podem ser
exportados. Temos problemas na área de
suinocultura em Santa Catarina, porque a atividade
está sendo feita na Mata Atlântica e estamos
transgredindo as normas do meio ambiente. Não
podemos exportar suínos, embora agora não haja
mais febre aftosa.

Pergunto: como vamos desenvolver atividades
econômicas? O setor produtivo não é contra a
preservação da Mata Atlântica, mas temos de botar
os pés no chão, fazer com que as áreas social e
econômica não padeçam, como faz qualquer país.
Vamos preservar o meio ambiente, sim, mas temos
de preservar também as áreas social e econômica,
senão teremos de mandar os paulistas do Deputado
Luiz Antonio Fleury para outro planeta; lá não podem
ficar, porque estão na Mata Atlântica.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Augusto

Nardes) - Concedo a palavra ao Sr. Anadalvo
Juazeiro dos Santos, Coordenador do Curso de
Pós-Graduação em Engenharia Florestal da
Universidade Federal do Paraná.

O SR. ANADALVO JUAZEIRO DOS SANTOS
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, demais
presentes, por esta oportunidade de participar nesta
Casa da discussãO de projeto tão importante.
Infelizmente, só tenho quatro minutos. Preparei uma

dezena de transparências para apresentar, mas vou
esforçar-me para expor o básico.

Na minha opinião, existe aqui falso dilema entre
meio ambiente e homem. O homem é parte, no meu
entender, do meio ambiente. Então, esse dilema tem
de ser equacionado, porque é falso. Leis existem no
Brasil. O Código Florestal tem 35 anos, reserva 20%
das propriedades, no mínimo, a florestas, além da
área de preservação permanente. No entanto, como
disse o Sr. João Paulo Capobianco, restam apenas
8% de Mata Atlântica.

O representante do Ministério Público abordou
o problema fundamental dos incentivos econômicos.
Em relação às políticas florestais ou ambientais,
como queiram, nos países desenvolvidos - e tive
oportunidade de ficar algum tempo na França
justamente fazendo a comparação entre o Código
Florestal brasileiro e o Código Florestal francês - há
uma série de incentivos econômicos, isenção
tributária, fundo florestal, etc., para apoiar a atividade
florestal.

Primeiramente farei rápido diagnóstico. No
domínio da Mata Atlântica realmente a atividade
agropecuária é muito importante: 69% do uso do solo,
89% do número de estabelecimentos, 87,6% do
número de pessoas ocupadas, empregadas e não
empregadas, temporários e permanentes, 91 % da
produção agropecuária.

Sou engenheiro florestal e creio que a
agricultura merece mais atenção no que diz respeito
ao pousio. Da área de uso agropecuário, 7,4% são
destinados ao pousio hoje. Acho que a agricultura
pensa em preservar esta prática tropical comum,
pouco degradante, ambientalmente falando. Em
termos de valor médio da prodúção agropecuária,
pode gerar prejuízo da ordem de 1,3 bilhão, se a área
de pousio for preservada anualmente, e cerca de 520
mil empregos, num país que vive o problema do
desemprego.

Devemos observar as expenenclas
internacionais. Por exemplo, nos Estados Unidos, o
programa de recuperação das reservas
conservacionistas paga anualmente aos proprietários
rurais de terras sensíveis ao problema de erosão
hídrica o equivalente ao valor médio do arrendamento
da terra, para que se converta em uso menos
degradante, menos intensivo; mais de acordo com o
ambiente. A França, como já disse, trabalha na linha
da isenção fiscal do imposto territorial rural e da
isenção parcial do imposto de renda; criou fundo
florestal nacional, que plantou 2 milhões de hectares
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de florestas depois da Guerra de 1946, quando a
política deixou de ser conservacionista e passou a
valorizar os recursos para a comunidade. É
superavitária em proélutos da agricultura, mas
deficitária em 50% em produtos madeireiros da
floresta e da indústria da madeira.

A experiência brasileira foi elogiada. Tive
oportunidade de participar de congresso em
Bordeaux e ouvi o seguinte: "Enquanto estamos
tagarelando aqui, o Brasil plantou 5,9 milhões de
hectares de florestas". Então, temos know-how em
plantio de florestas e boa utilização de incentivos
econômicos, via isenção fiscal de Imposto..de Renda.
Experiência, capacidade de assumir os erros do
passado, para não cometê-los no futuro.

Trouxe um elenco de idéias que poderão ser
acrescentadas ao projeto de lei da Mata Atlântica. A
primeira e mais importante, creio, é se valer da
experiência brasileira, aliada à da França e dos
Estados Unidos. Como? Criando um fundo nacional
de conservação da Mata Atlântica, baseado em
recursos oriundos do Imposto de Renda devido,
segundo a sistemática do FISET da década d~ 70, do
Orçamento da União - o jornal Gazeta Mercantil, se
não me engano, na semana passada divulgou a
criação de Programa Naciç>nal de Floresta, com base
no Orçamento da União, dividido em três
subprogramas; baseado em recursos supranacionais,
de organizações internacionais (lITO, WWF, ICN,
Banco Mundial, Banco Interamericano), do Imposto
Verde, do imposto sobre o consumo da água. Quer
dizer, existem várias formas a serem selecionadas e
estudadas.

Esse fundo poderia financiar programas de
conservação da floresta já existente de Mata
Atlântica; poderia recuperar a floresta, em termos de
expansão da área de floresta nativa; e valorizar o
recurso. A meu ver, floresta que não gera riqueza, do
ponto de vista dos benefícios diretos, tem dificuldade
de ser preservada. É claro que ela gera riqueza e
benefício indiretos, e lutamos para valorizá-Ia. Então,
a valorização por meio de métodos silviculturais,
conhecidos no Brasil, é possível. Conservação,
recuperação e valorização.

Por último, temos ainda o ITR, que está previsto
no projeto de lei. Infelizmente, representa só 0,11 %
da carga tributária nacional. Acredito que seja
importante contemplar essa isenção fiscal, mas do
ponto de vista da agricultura pode não gerar a renda
necessária.

A terceira idéia é o crédito rural. O art. 103 da Lei
de Política Agrícola já prevê prioridade de crédito
rural para produtores com áreas verdes, a juros
subsidiados. É questão de fazer valer a lei.

Por último, o Poder Público federal poderia
também incentivar os Estados - aí foge da alçada
federal, porque se trata de legislação estadual - a
copiar a legislação paranaense do ICMS ecológico,
que já destina parte dos 25% do Fundo de
Participação dos Municípios, cerca de 5%, para
Municípios que contêm mananciais, captação de
água para consumo humano e unidades de
conservação.

Estas são as minhas quatro idéias: ICMS,
crédito rural, tTR, mais ênfase à criação do fundo de
conservação da Mata Atlântica. E não esqueçamos
do pousio.

. Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY 

Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Augusto
Nardes)':'" Tem V. Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY 
Sr. Presidente, peço desculpas a V. Exa. e aos
integrantes desta Comissão, mas devemos passar de
uma Comissão para outra. Nós, Deputados,
infelizmente não temos o dom da ubiqüidade, mas
somos obrigados a tê-lo aqui, porque várias
Comissões funcionam ao mesmo tempo. Ao passar
por esta Comissão e verificar que se tratava da
preservação da Mata Atlântica, fiz questão de entrar,
para saudar os seus integrantes e os representantes
da SOS Mata Atlântica, o Sr. João Paulo Capobianco,
o Dr. Antônio Herman· Benjamin e tantas outras
pessoas que aqui se encontram.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO -Isso
é lobby paulista, Deputado.

O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY 
Não diria que é lobby paulista, mas pela natureza. Se
for, aceitamos com muita honra essa denominação.
(Palmas.)

Gostaria de deixar claro o nosso apoio ao
trabalho desenvolvido de preservação da Mata
Atlântica. Até me orgulho, porque no meu Governo a
devastação da Mata Atlântica foi a menor dos últimos
anos, embora não tenhamos conseguido evitar a
devastação.

É claro que esta Casa sempre busca o
consenso, sempre busca encontrar saídas para
satisfazer todos os interesses que devem ser
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protegidos. Tenho certeza de que esta Comissão
saberá encontrar o caminho adequado de preservar a
Mata Atlântica, sem prejuízo à agricultura brasileira e
à atividade econômica. Aliás, até utilizando a Mata
Atlântica como instrumento de geração de riquezas,
não através da devastação, mas, sim, da utilização
correta.

Não precisamos chegar a exageros como os da
própria legislação de crimes ambientais. Hoje, se
alguém for pego em flagrante caçando por um fiscal
do IBAMA e matar o fiscal, pode se livrar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano
Pizzatto) - Graças a Deus mudamos a lei, não é
preciso mais matar o fiscal, não é mais crime
inafiançável.

O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY 
Exato. Mas, de qualquer maneira, foi preciso fazer
nova lei. Quem sabe possamos encontrar o equilíbrio
necessário para que não tenhamos de fazer nova lei
no futuro.

Sr. Presidente, era essa a contribuição que
gostaria de dar. Peço desculpas porque, para variar, a
gincana das terças-feiras, quarta-feiras e
quintas-feiras continua, quando temos de marcar
presença e se manifestar sobre os mais diversos
assuntos. Cumprimento todos os integrantes da
Comissão. (Palmas.)

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Augusto
Nardes) - Com a palavra o Sr. Juris Jankauskis,
Doutor em Engenharia Florestal.

O SR. JURIS JANKAUSKIS - Bom-dia a todos.
O problema central que vamos apresentar decorre de
consulta que nos foi feita por trabalhadores e
proprietários rurais do Mato Grosso do Sul, no
momento em que sentiram a pressão do Decreto-Lei
nº 750, a respeito das suas responsabilidades
ambientais no Estado.

Explicamos que o nosso parecer é
técnicO-científico, por sermos professores universitários.
Esse parecer não seria nem favorável, nem contrário
a eles; ou seja, ia depender de uma visão científica.

Esses fatos propiciaram visão ambiental muito
grande no que se refere ao conceito de domínio.
Quando se fala em domínio, a questão fica muito
ampla, não é concisa, precisa nem pertinente.

Assim, de acordo com a avaliação, procedemos
à revisão bibliográfica desse aspecto, principalmente
da legislação ambiental inserida na Constituição
Federal, que estabelece nitidamente que tudo que diz

respeito ao meio ambiente tem de levar em
consideração, na ordem inversa, os proprietários
rurais, os Municípios, os Estados e a Federação, a
última esfera de decisão. Entretanto, se observarmos
o conceito de domínio na forma como foi inserido no
Decreto nll 750, verificaremos violenta agressão e
ignorância, pois elimina-se o proprietário rural e o
Município. A decisão do zon~amento e das condições
ambientais é uma questão de escala. De acordo com
o relatório SOS Mata Atlântica, a escala é de 1 por 5
milhões e de 1 por 20 milhões. No macrozoneamento,
um milímetro equivale a vinte quilômetros. Um
milímetro quadrado, a ponta de um lápis, equivale a
40 mil hectares; um centímetro quadrado equivale a 4
milhões de hectares. E em 4 milhões de hectares são
eliminados pelo menos cinco ou dez Municípios.

O que não dizer das propriedades? Elas não
foram inseridas como princípio básico de análise do
desenvolvimento e do conceito de domínio; além
disso, não foram consideradas no que se refere à

, legislação, principalmente quanto às responsabilidades
do proprietário rural e do Município, para o
desenvolvimento ou a conservação.

Considerando as análises, estabelecemos o
conceito de domínio. Apesar de internacionalmente
aceito, aqui não foi respeitado. Tanto é verdade que o
próprio relatório SOS Mata Atlântica diz que, uma vez
que há domínio' da Floresta Amazônica, pode-se
fazer o mesmo em relação à'Mata Atlântica.
Entretanto, o conceito de domínio para a Floresta
Amazônica foi definido a partir da bacia hidrográfica.
A Bacia do Rio Amazonas tem abrangência
internacionalmente reconhecida, algo fantástico,
grande área. A Bacia do Rio Amazonas caracteriza o
domínio da Floresta Amazônica.

Portanto, foi completamente ignorado o
conceito ambiental, que é fundamental. Po'r que não
temos o domínio ambiental da Bacia do Rio
Paraguai? Por que não há o domínio ambiental
adequado para a Bacia do Rio Paraná? Onde fica o
Rio São Francisco? Onde fica a Bacia dos Rios
Araguaia e Tocantins? Onde ficam esses ambientes?
Não existem, são ignorados. É Mata Atlântica? Qual é
a responsabilidade dos Estados? Qual é o domínio
das Prefeituras e, conseqüentemente, dos
proprietários?

Em termos internacionais, verificamos que o
primeiro zoneamento representa a visão exposta por
Cabrera em 1970, representada no mundo inteiro, ou
seja, a classificação dos domínios nos ecossistemas
ainda é aquela feita por geógrafos reconhecidos
internacionalmente.
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Se observarmos a evolução do Dr. Ab'Saber,·-
geógrafo renomado, mundialmente respeitado,
podemos ver que o zoneamento ambiental de
domínios está inserido nessa posição. Parte do
Estado de São Paulo poderia ser definida como
domínio de Mata Atlântica, razoavelmente
respeitável, que utiUza conceitos de fitogeografia e
morfoclimáticos, que explicarei a seguir. O ambiente
da araucária é completamente diferente. Além disso,
o domínio de Mata Atlântica ignora o conceito de
charco, o Pantanal. Não existe, acabou. Temos de
regulamentar tudo o que existe de Mata Atlântica; não
existe Pantanal. Entretanto, se observarmos a área
de influência do Pantanal em termos regionais,
verificaremos que representa superfície, em termos
continentais, de praticamente 500 mil quilômetros
quadrados. Isso é simplesmente ignorado; ou é Mata
Atlântica, ou é Floresta Amazônica. Temos de
respeitar os ambientes, principalmente os aspectos
científicos do processo, ou seja, a classificação. Não
significa que somos contrários à conservação e
preservação. Pelo contrário, somos absolutamente
favoráveis, mas temos de ter embasamento cientffico
para tanto.

Essa posição reconhece a existência da
caatinga, do cerrado e de outras formações. Ao fazer
análise pouco melhor e projetar o conceito de Mata 1

Atlântica na forma de domínio generalizado, a
posição é esta: praticamente 24% da caatinga
desaparecem e se transformam em Mata Atlântica;
30% do cerrado também sofrem o mesmo processo; e
o Pantanal não existe.

Parece-me falta de respeito à legislação em
vigor. A Constituição estabelece prioridades e diz que
Estados, Municípios e proprietários devem ser
respeitados. Qual é o critério de eliminação desse
processo? Temos toda a base científica para provar o
que estamos falando, mas o tempo não nos permite
fazê-lo.

Nessa evolução, temos de analisar o conceito
de domínio, estabelecido pelo Dr. Ab'Saber, cujo
conhecimento é internacionalmente reconhecido. Ele
diz que hoje, com as imagens de satélites, o domínio
é obtido por meio da correlação do conceito
morfoclimático, que é a integração holística entre as
condições físicas do ambiente, ou seja, da
geomorfologia, os tipos de solo e as condições
climáticas. Essa . correlação permite o
desenvolvimento do conceito de domínio. Assim, o
domínio morfoclimático é aquele que efetivamente
define as condições de sobrevivência de um
ecossistema. Não é o ecossistema que estabelece o

ambiente, mas a correlação entre as condições
climáticas, as formações geomorfológicas e a
situação do solo. 6sses aspectos permitirão
determinado tipo de domínio, que será muito
importante por levar em consideração o meio
ambiente, o seu espaço físico. Entretanto, o Decreto
nº 750 não contempla o espaço físico. Há formação
geral, na qUÇlI tudo é definido, mas não há espaço
físico. Então, o domínio é aleatório, não há qualquer
limite, é genérico.

Em função desse tipo de confronto - mostrarei
a metodologia, existe evolução, o trabalho é longo-,
estamos entrando num conflito que podemos chamar
de ''Tratado de Ongosilhas": a partir daqui é Mata
Atlântica; o resto é outra coisa e acabou.

O que desejo mostrar a V.Exas. é justamente a
metodologia, a evolução disso que estamos falando.
Foi feito o zoneamento a partir dos mapas de
deficiência e de excedente hídrico, os limites de
precipitação, e se projeta um sobre o outro. Tem-se o
mapeamento hidrológico da região. Verificamos que
no Mato Grosso do Sul nem tudo é homogêneo, há
diferenças muito grandes. Sobre o mapa projeta-se o
mapa de evapotranspiração, a relação entre a
temperatura e a perda da água. A perda de água
depende doi limite de conservação ambiental
existente. Há, então, o mapa hidroclimático da região,
que nãp é homogêneo, tem limites físicos. E isso é
JTIuito importante para planejamento e
desenvolvimento. Paralelamente a isso, projetamos a
morfologia. Projetam-se as informações do mapa de
pediologia feito pelo IBGE, confiável e respeitável,
sobre o de geomorfologia - as formas do relevo do
ambiente. Há o ambiente morfológico e, sobre ele,
projeta-se o mapa hidroclimático; tem-se, agora, o
zoneamento morfoclimático da região.

Isso demonstra nitidamente a região mais
importante no relatório da SOS Mata Atlântica. E não
somos contrários à proposta, apenas consideramos
que ela tem de ter embasamento científico mais
seguro. A área que está sendo proposta para Mato
Grosso do Sul que teria importância é essa. Esse é o
estudo. Significa que a Serra da Bodoquena, situada
num parque nacional, nada tem a ver com a Mata
Atlântica. Morfologicamente e morfoclimaticamente,
em sua própria estrutura, não há nenhuma
correlação. O ambiente é que tem de ser respeitado,
concordo. Mas os conceitos ambientais aos quais
estamos sujeitos não podem ser vulgarizados.

Isso demonstra que toda esta região tem
diferenças fantásticas. Tanto é que para a nossa
surpresa, quando concluímos o trabalho, tivemos
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essa visão. Projetamos o mapa morfoclimático sobre pavimentar uma rodovia no Pará, não se permite,
o de vegetação do IBGE. Os senhores podem porque isso cria um vetor de desmatamento. Creio
observar a coincidência fantástica das linhas.' Não que os senhores têm a informação de que, por irônico
criamos essas linhas, nem as inventamos. Usamos que seja, se continuar da maneira como está, dentro
as informações que o IBGE possui e que podem ser de cinco anos este País será importador de madeira.
consideradas para qualquer Estado ou região do Queremos implantar uma hidrovia, naturalmente para
Brasil. Conseqüentemente, podemos fazer o levar o desenvolvimento econômico e suas benesses
zoneamento morfoclimático dentro de uma a outras populações, mas é imensa a barreira de
integração de espaço físico; ou seja, é possível legislações contra a implantação dessas hidrovias. O
integrar o Município e, principalmente, a comunidade

projeto é praticamente inviabilizado, porque os custos
na definição do seu desenvolvimento e das limitações são altíssimos.
que isso representa dentro do seu grupo.

Muito obrigado. (Palmas.) Vim a esta reunião preparado para fornecer
mais elementos aos senhores, a fim de mostrar a

O SR. PRESIDENTE (Deputado Augusto vinculação dos interesses geopolíticos externos com
Nardes) - Agradeço a exposição ao Dr. Juris a questão ambiental. Como disse, há muitas
Jankauskis.

organizações não-governamentais, as ONGs - não
Informo aos senhores que, após a exposição do estou querendo generalizar _, que são financiadas e

último orador, o Sr. João Paulo Capobianco fará suas mantidas pelos mesmos interesses internacionais
considerações finais.

que não querem que o interior do Brasil seja
Tem a palavra o expositor seguinte, Sr. Nilder desenvolvido.

Costa, Diretor do Movimento de Solidariedade
Ibero-Americana, que disporá de quatro minutos para Estou à disposição dos senhores para
sua exposição. aprofundar o tema em outra oportunidade. Entretanto,

O SR. NILDER COSTA _ Sr. Presidente, Sr. afirmo que para mim a vinculação desses interesses
Relator, Srs. Deputados, boa-tarde. está muito clara. Gostaria que os senhores

considerassem a questão estratégica, ou seja,
Desejo introdu~ir uma observação que ainda

não foi feita nesta reunião e que, acredito, pode analisassem a questão da Mata Atlântica
contribuir para a análise da proposta. Digo aos separadamente das exigências dos ambientalistas
senhores que a questão da Mata Atlântica, com relação ao cerrado, à Floresta Amazônica ou ao
principalmente no que se refere ao seu domínio, Pantanal.
como o Dr. Juris falou com muita propriedade, deve Para terminar, é importante lembrar que não
ser analisada não apenas no aspecto de ser ou não podemos esquecer a questão estratégica que
Mata Atlântica, mas com outras argumentações e estamos vivendo. Acredito que ninguém tenha
exigências de ambientalistas, com relação ao dúvidas de que estamos vivenciando a injunção de
cerrado, ao Pantanal e à Floresta Amazônica, se uma nova ordem mundial. Estamos acompanhando a
tomarmos apenas os mais conhecidos. situação do Cáucaso, dos Bálcãs, da Indonésia e da

Não é muito difícil mostrar que, por trás de Colômbia; fala-se abertamente em fracionar as
determinadas linhas de pensamento de defesa da nações. Deixo à reflexão dos senhores a afirmação
conservação ambiental, existem interesses de que temos evidências de que, conjuntamente com
geopolíticos muito claramente definidos. É muito fácil a questão ambiental e outras, existe a coincidência de
fazer essa verificação quando se estuda, por interesses geopolíticos de outras potências,
exemplo, as origens do ambientalismo radical, que se principalmente Estados Unidos e Grã-Bretanha.
utiliza de uma questão legítima para criar óbices ao Dessa forma, encerro a minha participação.
desenvolvimento de países como o Brasil, que
necessita levar esse desenvolvimento para o interior. Muito obrigado. (Palmas.)

Como o ex-Deputado Valdir Colatto disse, o O SR. PRESIDENTE (Deputado Augusto
engessamento é um dos objetivos - isso é evidente. Nardés) - Esta Presidência agradece ao Sr. Nilder
Mas o que se está verificando é uma exacerbação ou Costa sua exposição.
avalanche de novas legislações ambientais. Isso está Concedo a palavra ao Sr. João Paulo
levando o País rapidamente a quase uma Capobianco, para que, em dois minutos, conforme
"ecodítadura". Por exemplo, quando se quer seu desejo, encerre sua exposição.
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o SR. JOÃO PAULO CAPOBIANCO ..;o

Agradeço muito a possibilidade de tertninaraminha-
exposição. . .

Acho que há um problema de comunicação que
precisamos esclarecer. Estamos falàndo á· me'sma .
coisa de forma diferente. Quem sabe .podemos
esclarecer. isso. Vou tentar mostrar porque periso
dessa forma.

a Dr. Celso Monteiro, do IBGE; fez uma'
exposição brilhante. Todo o trabalho foi. concebido
considerando as fitofisionomias florestais do IBGE
que estão lá mapeadas. Cada cor daquelas significa'
uma fitofisionomia florestal, sobre a qual foi descrito o .
projeto de lei. Depois, o Dr. Juris, que fez uma
excelente apresentação, mostrou claramente que, de
acordo com o especialista e a abordagem que é feita,
tem-se diferentes formas de compor o que seria a .
área original da Mata Atlântica. Ele mesmo rnostroue .
reconheceu, por exemplo, uma área importante no
Mato Grosso do Sul, excluindo apenas a Serra da
Bodoquena, enquanto outros não concordam que
haja nada no Mato Grosso do Sul. Portanto, é uma·
questão polêmica. Como foi resolvido? Numa
discussão onde se reuniram especialistas, isso foi
para o Conama, onde foi aprovado, e o Ministério·
disse: o que é que está valendo? Aí gostaria de
esclarecer.

a que está pintado ali é a área original, quando
o Brasil foi encontrado - e não descoberto, porque já .
existia gente - pelos europeus. A Mata Atlântica,
originalmente, de acordo com a legislação, é isso que
está em verde-claro. Então, tudo que está em verde
claro aí estaria considerado - só na costa leste,
como disse bem o IBGE, nada de Amazônia - a área
de abrangência da legislação. a que significa? Área
original. Porém, a legislação incide sobre o quê?
Sobre essas áreas em verde-escuro, que significam
as áreas remanescentes. Vou aproximar um pouco
dos Estados do Sul para mostrar isso. Realmente,
creio que estamos discutindo à toa, porque,
observem, isto foi o que restou. É sobre isto que a lei
incide. .

Existe um problema de redação, talvez, que
pode ser resolvido, porque diz o seguinte: floresta
ombrófila densa. É tudo! Então; quem não sabe diz: é
tudo. Então estou fora' da floresta, porqiJeéla não
existe mais. Aqui, por exemplo, há cana. Tem-se que
retirá-Ia para colocar floresta? Não é isso.. A
legislação é' clara, eJa incide sobre a área
remanescente. Ninguém quer inviabilizara:
agricultura. Estamos aqui com representante' das
maiores empresas loteadoras, parceiro nosso em

SãoPàuló.Falou-se da Escopel ali. Por quê? Porque
_a EscopeJtambém éurha empresa que sabe que, se
ela puder.c.onstruir um empreendimento imobiliário
respeitando a Mata Atlântica,.conseguirá agregar

. valor, cobrar mais-éaro e vender mais fácil. Isso não
acoriteceriaem uma área degradada.

Isso, SI'S. Deputados, talvez os senhores nos
poderiam ajudar a esclarecer. É questão de
comunicação. Não estamos, em hipótese alguma,

. colocando 1 milhão e 300 mil quilômetros quadrados
sob intervenção. Estamos propondo que esses 95 mil
quilÔmetros quadrados, que significam hoje a área
remanescente da Mata Atlântica, sejam conservados.
São apenas 7,3%; no caso de São Paulo, 7,2%; no do
Paraná; 8%. Estamos falando daquilo que de fato
restou. a Deputado Luciano Pizzatto estava
sugerindo incluir isso na lei, para que se torne mais

· clara e não fiquemos discutindo inutilmente.
Por fim, queria dizer também que a parceria

entre os Deputados Jaques Wagner e Luciano
Pizzatto resultou concretamente em alguns avanços.
A questão do pousio, levantada diversas vezes, está
especificamente definida. Existem condições
especiais para pequenos. produtores rurais para
garantir a continuidade do sistema de pousio. Quem
faz pousio é o pequeno produtor. Então, ele tem que
ter o resguardo. Ele deixa a floresta, por quatro anos,

· sem produzir e - em Santa Catarina, por exemplo 
a ela volta após esse período. É impressionante a
regeneração..

a art 62 diz claramente que, quanto às áreas de
recuperação de estágio médio - o máximo onde
pode chegar o pousio; para se chegar ao estágio
avançado, são vinte anos, aí já não é mais pousio -,

• são necessários entre quatro e dez anos. Há para os
pequenos produtores rurais o corte, a supressão e a
exploração desse estágio. Portanto, o pousio está
especificamente preservado, para impedir que essa
legislação .prejudique o pequeno agricultor.

Se todos observássemos com atenção os
dispositivos introduzidos, inclusive o relativo ao
manejo florestal, por insistência do Deputado Luciano
Pizzatto, veremos que é permitido o manejo
sustentável da· floresta, sem .nenhuma dúvida. Se
ànalisarmoscom coidado, veremos que o projeto é
progressista,) no sentido de que procura aliar
produção corilsustentabilidade. É isto que queremos:
·agricul~úra .caca vez melhor e produtiva, mas com
· sustentabi(idàde, conservando-se o remanescente da
Mata Atlântica;. .

'. Obrigadô.(Palmas.)



55228 Quinta-feira 18 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1999

O SR. PRESIDENTE (Deputado Augusto não é essa a pretensão do projeto. Então, precisamos
Nardes) - Obrigado, Sr. João Paulo Capobianco. esclarecer.

Concedo a palavra ao Relator da matéria, Foi fornecido aqui um número. Será que se
Deputado Luciano Pizzatto. atende ao se colocar esse número no projeto? Vamos

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - É trabalhar para colocá-lo. Será que o que precisamos,
como foi feito na última vez, na reunião da Frentepreferível que o Deputado Jaques Wagner se
Parlamentar Ambientalista, é dar àqueles produtores,pronuncie primeiro.
pequenos, médios ou grandes? Estou até à vontade

O SR. PRESIDENTE (Deputado Augusto para falar que meu partido, o Partido dos
Nardes) - Tem a palavra o Sr. Deputado Jaq.ues Trabalhadores, marchou junto na discussão do
Wagner, autor da matéria. refinanciamento da dívida agrícola. Não me movo por

O SR. DEPUTADO JAQUES WAGNE~ - Sr. dogmas. Não podemos criar um dogma para que se
Presidente, Srs. Deputados, demais presentes, é impeça que a lei seja votada. Quero até saudar a
preciso que se.ressalte - isso já foi dito aqui várias presença do Deputado Flávio Derzi, que tem feito
vezes - que o autor original da matéria é o esse esforço no âmbito da Comissão de Meio
ex-Deputado Fábio Feldmann, que infelizmente não Ambiente.
está entre nós porque não se reelegeu. O que fiz foi Insisto: precisamos sentar, negociar e, como foi
reapresentar a matéria, para que não caducasse. A dito pelo Sr. João Paulo Capobianco, preservar o que
partir daí, aconteceu comigo o mesmo que com Fábio resta. A contribuição do Ministério Público Federal foi
Feldmann, ou com qualquer um de nós, isto é, fundamental, quando disse que já há um decreto. Já
reverberamos aquilo que existe na sociedade. Aí nos ouvi dos dois lados que, se não houver lei, o decreto
juntamos. Quero saudá-lo. Não precisamos rasgar garante. A lei é um avanço que se pretende dar para
seda. Já brinquei com o Deputado Luciano Pizzatto. explicitar melhor as condições de manejo daquilo que
Se lhe déssemos o título de ecologista, de amigo dos se quer preservar. O pousio foi um exemplo.
ecologistas, não adiantaria para ele; assim como, se O Sr. Anadalvo citou alguns dados. Peço-Ihe
me derem o de amigo dos ruralistas, pode ser que que nos forneça as fontes, para que aprofundemos os
não adiante para mim. estudos.

No entanto, estamos tentando compor, costurar, (Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
negociar, essa é a obrigação desta Casa. Tenho O SR. DEPUTADO JAQUES WAGNER
aversão a dogma, a qualquer tipo de sectarismo ou, Aqueles números todos estão contidos lá? Tudo bem.
para atender o meu companheiro Deputado Nelson É isso que precisa esmiuçar, para sabermos do que
Marquezelli, xiitismo. Mas xiitismo não é mérito nem trata.
de ecologista, nem da esquerda, perpassa todo Há oito ou nove anos que se trabalha nisso, o
nosso campo ideológico e toda a nossa sociedade. que, na minha opinião, é um brinde aos 500 anos do
Não podemos ficar aqui servindo à intocabilidade da encontro desta terra pelos portugueses. Assim como
natureza ou aos predadores irresponsáveis. Temos será um brinde se conseguirmos resolver algumas
de achar o caminho do meio. É esse o esforço que o questões das reservas indígenas, resgatar a história
Deputado Luciano Pizzatto e eu estamos tentando dos negros. Espero que consigamos brindar os 500
fazer. Em determinados momentos, até não foi anos com a promulgação dessa lei. (Palmas.)
compreendido por ambos os lados; eu sofri muito Elogio o trabalho do Deputado Luciano Pizzatto,
menos, porque não tenho esse grau de exposição. que se tem esforçado. Digo sempre que não faz

Confesso que vou restringir a minha política quem não tem coragem; não lidera quem não
intervenção, depois dessa última exposição de João tem coragem de se expor. Sou daqueles com
Paulo Capobianco, que - considerado por muitos disposição de se expor, a um lado ou a outro, se for
aqui como xiita - disse o que acredito que se precisa para chegar a um denominador comum. Esse é o
fazer em relação ao substitutivo do Deputado Luciano esforço. Seria loucura da nossa parte imaginar que o
Pizzatto. É preciso ler o substitutivo e entender o que que se pretende é engessar. Diz-se que a agricultura
se está tentando preservar. Ao se falar em domínio, e está em crise, que o valor da terra caiu. Seria razoável
estamos buscando os termos para que haja imaginar que é exatamente nesses 7% de
consenso, falamos daquilo que resta. Não é verdade remanescentes da Mata Atlântica que está o ouro do
que o projeto pretenda engessar; na minha opinião, Brasil? Só lá que vamos conseguir plantar, se



Novembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 18 55229

quisermos preservar esse resto de Mata Atlântica? É Florestas e disse que criaria um sistema de manejo
isso que empatará a agricultura brasileira? É que não seria florestal, mas ambiental, meus
impossível que me convençam disso. Precisamos professores riram de mim, e os ambientalistas,
colocar no papel exatamente aquilo que queremos. também. Em 1986, ganhei o Prêmio Nacional de
Mas precisamos avançar, para que não choremos Ecologia, cortando árvores, e nesses últimos vinte
mais adiante. anos desenvolvo esse projeto. Os fascistas de ambos

Por último, elogio a iniciativa dos escolares que os lados se recusam sequer a conhecê-Io. O IBAMA
aqui vieram, como tantos outros, legitimamente até hoje não visitou meu projeto demanejo ambiental,
externar determinado ponto de vista. É bom que já premiado e que recebe por ano a visita de 2 mil
pessoas em tão tenra idade já exerçam a cidadania, técnicos do mundo inteiro. Interessante: está em
vindo aqui discutir ou, pelo menos, evidentemente funcionamento um programa de manejo sustentado
como crianças que são, externar os seus sentimentos em floresta altamente crítica, chamada araucária, e a
de paixão por aquilo que resta da Mata Atlântica no autoridade pública não vai visitar. Por que será?
Brasil. Muito obrigado. (Palmas.) Quando fui Diretor de Parques Nacionais do

O SR. PRESIDENTE (Deputado Augusto Brasil - outro crime, um madeireiro Diretor de
Nardes) - Com a palavra o Relator da matéria, Parques Nacionais do Brasil -, protegi a arara-azul,
Deputado Luciano Pizzatto. fazendo o primeiro convênio de parceria com a

Benetton, que doaria ao Ibama reserva ambiental de
O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - Sr. 5 mil hectares no Pantanal. Manchete de determinado

Presidente, Srs. Deputados, inicio minha exposição jornal, não vou citar o nome, dizia: "Multinacional
fugindo um pouco do Regimento Interno. Quero compra território brasileiro". Perdemos 50 milhões de
transformar esse projeto relativo à Mata Atlântica um dólares em doação. Quando criei o Conselho
pouco em um espelho da minha vida na questão Nacional de Faunas, a manchete do jornal foi a
ambiental. seguinte: "Diretor do IBDF propõe matar 10 milhões

Trabalho há 25 anos na área de meio ambiente. de pombas em caça controlada". Quando criei cinco
Os ambientalistas não me consideram ambientalista, reservas ecológicas no Brasil- quanto à última, que
mas os empresários, sim. Portanto, sou mal visto por foi extremamente difícil, fiz de coração, a manchete foi
todos os lados. (Risos.) Agora sou político, a seguinte: "Parque nacional destrói Mata Atlântica".
conseqüentemente, mal visto por todos os lados. Esse foi o presente que ganhei.
(Risos.) É unanimidade nacional, isso está nos anais Então, sei muito bem o quanto é difícil esse tipo
do Encontro Mundial de Empresários sobre Meio de diálogó. Devem lembrar da Lei de Crimes
Ambiente. Na abertura, disse que aprendi que as Ambientais. Passei um ano negociando nesta Casa,
pessoas escutam aquilo que desejam escutar. Por apanhando de todos. E ficou um texto negociado. Tirei
mais que se tente dizer que não se está falando licença para tratar de interesses da minha família e de
aquilo, as pessoas só escutam o que desejam problemas pessoais. Naquela semana, por interesses
escutar, devido a dogmas, restrições ideológicas, políticos do Governo, mandaram colocar em votação.
ignorância ou qualquer outra razão. A manchete do jornal foi a seguinte: "Relator de

Esse projeto sobre a Mata Atlântica é um crimes ambientais vai esquiar para fugir dà votação".
exemplo clássico disso. Falamos com ambientalistas, Lembra-se disso, Herman? Centenas de reuniões
e eles, muitas vezes, não escutam o que estamos jogadas fora.
falando; falamos com empresários, e eles não Essa visão fascista é algo que não podemos ter
escutam o que'estamos falando. Mas, quando os dois num processo que está sendo construído para
falam e retornam a mensagem, falam absolutamente soluções. No caso desse projeto de lei, que o
a mesma coisa. Se forem ler as notas taquigráficas chamem como quiserem, busca-se tentar conservar
desta reunião, não escutarem, mas lerem, vão ver um remanescente florestal numa ampla região
que todos os lados estão falando o mesmo. Só que, brasileira. Tenho visto que, todas as vezes que as
na hora de escrever isso, as pessoas não pessoas lêem esse projeto de lei, suas mudanças são
conseguem, normalmente por causa de dogmas. muito poucas, todas úteis e passíveis de ~erem

Sei o que é isso. Sei o que é o fascismo aceitas. Portanto, estou otimista.
ambiental e empresarial. Vou contar alguns exemplos Como técnico e engenheiro florestal, já disse
que me permitem hoje sofrer qualquer tipo de em todas as reuniões que jamais vou aceitar o
pressão. Quando, em 1975, entrei na Escola de conceito fitogeográfico de que minha querida floresta
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de araucária é Mata Atlântica. Só quem não conhece Se o problema for os limites, tudo bem. Mas se for a
uma floresta de araucária pode dizer um negócio forma .como chamá-los, vamos trabalhar nisso,
desses. Talvez por a maioria das pessoas já encontrar uma solução.
conhecer a floresta de araucária degradadà'~ aí, O segundo problema é sobre o uso das florestas
sim, fica muito pró~ima da floresta tradicional de Mata no -meio rural, õ pousio. Para ficar mais claro, a
Atlântica -, é que se faça uma confusão absurda, palavra pousio pode ser inserida no texto, não vejo
como essa. Mas quem conhece uma verdadeira problema algum em relação a isso. A questão da
floresta de araucária sabe que estamos falando de floresta secundária no seu estágio inicial tem de ficar
coisas diferentes. mais clara. Se considerarmos a definição do

Mesmo não concordando com o conceito CONAMA, que estabelece em dez ou quinze
fitogeográfico - e essa é uma posição do Engenheiro centímetros o diâmetro de uma capoeira, é preciso
Florestal Luciano Pizzatto -, como político não pensar melhor, porque em algumas regiões do
posso abdicar do direito e da capacidade de propor Paraná, onde existe uma espécie de árvore chamada
uma definição geopolítica, conforme está escrito aqui. bracatinga, que cresce mais rápido do que o
Talvez deva ser melhor elaborarmos essa definição. eucalipto, em três anos ela já tem vinte centímetros
Assim como temos uma posição geopolíticia para a ,de diâmetro, uma espécie energética. Isso dá para se
Amazônia Legal. Foi isso que propus aquLPor esSa, ajustar. Não vejo problema algum nisso.
posição, comecei a ter capacidade de negociar com' Muito mais sério do que a área rural são as
as partes. Nosso amigo Capobianco sabe que não ' áreas urbanas. Nestas, sim, segundo o texto que está
concordo com a posição fitogeográfica, mas nem por aqui, teremos grandes conflitos. Estive ontem no
isso discordo de uma lei com essa amplitude. SECOVI de São Paulo discutindo esse assunto.

Está escrito no projeto de lei que, para seus V. Exa. que estava lá sabe que fui agressivo com os
efeitos, genericamente, precisamos determinar um empresários que tentaram impor idéias também
limite, que tem de ser chamado de alguma coisa., fascistas na área empresarial, idéias utilitaristas que
Chamem isso da forma como V. Exas. quiserem. Se a colocam em esquecimento a questão do meio
proposta dos meus colegas Deputados foi chamar ambiente. Fui extremamente positivo ao afirmar que
esses limites geopolíticos de domínio, ou seja lá do eles estavam equivocados. Mas eles também têm
que for, para mim não há problema algum, desde que razão quando dizem que devemos olhar para as
eu consiga conservar essa região. Penso que vamos áreas urbanas com princípios um pouco mais claros
ter muitos avanços, se conseguirmos olhar dessa que permitam o desenvolvimento, especialmente
forma. Caso exista alguma dúvida, se a área que porque não temos credibilidade.
estamos conservando corresponde a 60% ou a 7% Infelizmente o setor ambiental não tem
do território nacional, vamos deixar isso claro. credibilidade. A lei não é para todos. A lei no setor
Podemos esclarecer no art. 22 que estamos falando ambiental só existe para alguns, não é verdade? Se
somente da cobertura florestal nativa remanescente alguém for a Curitiba, vai ver os parques, os
das formações florestais desses ecossistemas. Isso mananciais, as nascentes d'água absolutamente
já resolve 90% do problema, de acordo com a degradadas e invadidas, e não há uma ação pública
definição do Sr. Capobianco. Agora, isso só será para retirar aqueles invasores. Em compensação,
possível quando conseguirmos somar pontos qualquer empreendimento do próprio Governo que
divergentes. queira ser feito com racionalidade tem de responder a

Hoje, vejo como um dos maiores problemas dez" vinte, trinta, quarenta ações judiciais. Isso destrói
principalmente os limites por dogma. Há um trauma a nossa credibilidade. No momento em que perdemos
da sociedade do Paraná, de Santa Catarina e de a credibilidade, perdemos a argumentação.
parte do Rio Grande do Sul com relação ao termo Outro ponto que precisa ser melhorado no
Mata Atlântica. Houve um radicalismo na aplicação do projeto é a questão dos incentivos e estímulos. Por
Decreto n2 750. Se hoje falarmos no interior sobre quê? Ora, se alguém, por bem ou por mal, por
Mata Atlântica, o agricultor nos expulsa da conversa. especulação ou por amor no coração, manteve
Sei disso porque já recebi pelo menos 3 mil faxes de durante gerações determinada área florestal, é
repúdio ao termo Mata Atlântica por mim sugerido. absolutamente injusto que retiremos dessa pessoa
Contudo, entendo. As pessoas não estão repudiando seu direito de benefício econômico, quando todos os
a Mata Atlântica, mas o que aconteceu no processo outros tiveram-no. Vamos; então, restringir seu direito
radical do início da década de 90. Compreendo isso., de uso econômico, mas compensá-lo. A sociedade
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brasileira, acredito, terá a melhor boa vontade de como sou, não é vergonha, não é crime. Só que, caso
perder um pouquinho como sociedade para não se tomem cuidados, pode-se passar da linha
compensar aqueles que estão conservando. Como? tênue de uma pessoa que está usando bem o meio
Vamos melhorar o texto e avançar nas propostas do ambiente, para uma que está agindo criminosamente.
Ministério Público, que são extremamente Essa é a educação ambiental, porque esse conflito já
interessantes. está instaurado na nossa sociedade.

Na questão do estímulo, precisamos também Vou ao interior e vejo as pessoas se queixando
deixar claro que essas pessoas terão florestas que para mim: "Luciano, meu filho tem vergonha porque
ser protegidas. É uma vergonha - e já falei isso para sou agricultor; meu filho não pode contar na escola
meus colegas do PT - ver que no meu Estado, o que sou madeireiro". Eu, que sistematicamente
Paraná, que um madeireiro, quando não consegue ganho os "prêmios motosserra", sei o quanto dói. Mas
uma licença para cortar a floresta, manda invadir e ele sou madeireiro, e vou continuar sendo. Defendo o
mesmo compra sua própria madeira. Isso é uma madeireiro, por quê? Porque os senhores hoje
vergonha! A última desapropriação de uma empresa entregaram aqui trabalhos feitos com madeira, estão
no Paraná, chamada Giacometi Marodin, destruiu 16 sentados em cadeiras com estruturas de madeira,
mil hectares de reserva legal de Mata Atlântica, escrevendo em mesa de madeira e ensinando as
vamos dizer, porque eram araucárias. E ninguém crianças que isso é pecado - temos de tomar
falou nada contra. Se não deixarmos na lei uma cuidado. Esse projeto de lei diz que teremos uma
garantia de que queremos conservar as florestas e de política conservacionista, permite o corte de árvores,
que elas permanecerão como tal, se também não quer preservar áreas exatamente significativas, que
abdicarmos um pouco do nosso princípio ideológico não deverão ser cortadas, mas é um instrumento
no sentido de que a conservação é para todos, não legal com toda essa amplitude.
teremos credibilidade para a aplicação dessa lei. Por último, com essa visão pura que estou

Precisamos ressaltar como um problema dessa dando para vocês, de coração, precisamos melhorar
lei a diferença entre os iRstrumentos de preservação, o projeto, ouvir se a agricultura tem uma proposta. A
de intocabilidade, de manutenção integral dos CNA já nos enviou sete ou dez operações, todas que
recursos com os instrumentos conservacionistas, ou li são boas; o Ministério Público também. Se existem
seja, os instrumentos de uso racional do meio essas propostas, faço um apelo encarecido aos
ambiente. Fico extremamente preocupado ao ver senhores: vamos dar um tempo de dez dias.
nossas crianças escrevendo e fazendo esse tipo de Comprometo-me a receber todas essas informações
ação. As crianças, com seus corações extremamente em forma de artigos de lei. Não adiantam grandes
ingênuos, simples e abertos, estão vendo uma tratados. Em dez dias receberei essas informações.
realidade, colocando-nos frente a ela, mas deixando Até artigo dizendo que fica autorizado desmatar tudo
clara a dicotomia social que está sendo criada neste - ninguém vai fazer isso. Modifico minha proposta do
País. substitutivo dentro dos princípios recebidos e, em dez

Estamos colocando na cabeça do povo dias, teremos um texto que talvez seja aceitável por
brasileiro que usar um machado é crime. Só que esse todas as partes, porque esta é uma Casa política,
instrumento é uma ferramenta de trabalho para a aqui as coisas só acontecem com negociação. Tenho
maior parte dos brasileiros. Estamos fazendo com o compromisso de defender uma visão ambientalista,
que pais tenham vergonha de falar com seus filhos, mas tenho o de negociar com os setores desta Casa,
porque são agricultores. Estamos fazendo com que e vou fazer isso, dentro do possível. Vamos tentar,
pessoas não saibam mais o caminho que devem nesse prazo, traduzir esses anseios, mas não mais
seguir para ser honestas, porque passam o dia inteiro em denúncias, brigas pessoais, ações fascistas,
com calo na mão desenvolvendo sua roça e, à noite, tentativas de inibir o caráter das pessoas.
escutam o filho, ao chegar da escola, dizer: "Pai, a Fiquei muito satisfeito e feliz quando, com o
professora disse que cortar uma árvore é crime". Na setor ambientalista, consegui avançar nesse projeto,
lei estamos dizendo que isso não é crime, mas porque o setor ambientalista cedeu, amadureceu.
estamos ensinando para as crianças o contrário. Esse testemunho dou aqui publicamente. Não quero

Essa dicotomia social tem de acabar. Temos de dizer que o setor ambientalista abdicou de qualquer
tirar a nossa máscara de hipocrisia e dizer para a uma das suas idéias, continua defendendo-as, mas
sociedade que recurso natural como tal pode ser propôs um texto adequado. Espero que o setor
utilizado; cortar árvores não é crime; ser madeireiro, produtivo, em especial da área urbana, também
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proponha um texto adequado, desde que os
princípios de que possamos ter um ambiente
equilibrado, socialmente justo e economicamente
viável seja atingido.

Obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Augusto
Nardes) - Obr,igado pelas observações, Deputado
Luciano Pizzatto.

Quanto a essa questão, acho que todos temos
preocupação em fazer desenvolvimento respeitando
ecologia, meio ambiente. Eu mesmo tenho um curso
de especialização em economia do desenvolvimento,
feito em Genebra, e sou coordenador da bancada
ruralista hoje. Estou do outro lado, mas tenho a minha
formação relativa a essa questão, respeitando o meio
ambiente. Ou seja, ecologia com desenvolvimento.
Temos de encontrar o meio termo para dar uma
redação condizente com a realidade nacional.

Vamos abrir as discussões, para que possamos
contribuir. Há vários Parlamentares inscritos.

Concedo a palavra ao Deputado Nelson
Marquezelli.

O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI
Sr. Presidente, demais presentes, parabenizo não só
o autor do projeto, Deputado Jaques Wagner, mas
também o Deputado Luciano Pizzatto, pelo trabalho .
que têm feito.

Aproveitando a palavra dos dois, que disseram
que precisamos discutir um pouco mais, solicito, Sr.
Presidente, que esse projeto seja encaminhado
também à Comissão de Agricultura e Política Rural,
para que lá pudéssemos ter também um
aproveitamento das idéias.

Não se fala em 7% da área. Observou-se com
muita propriedade que, quando se fala num projeto
nesta Casa, fala-se em Brasil. A Mata Atlântica, como
disse o Dr. Juris, já chegou à Amazônia, e está em
todos os Municípios do nosso País. A
regulamentação da lei é muito importante, temos de
trabalhar nisso, para ver se conquistamos os votos da
bancada ruralista no plenário, que hoje é contra e não
vai propiciar o quorum necessário, vai trabalhar para
derrubar esse projeto. É essa a posição hoje. Mas
vamos discuti-Ia e levá-Ia à Comissão de Agricultura.

Vamos ver, quando se fala em 5% da renda do
agricultor, que renda que o agricultor tem hoje, para
dar 5% para eles? Estão todos no vermelho, não há
condições. Repassaram a desvalorização de 40% do
câmbio para o custo, e quanto ao nosso produto, na
venda, não foram repassados nem 2%. Não estou
falando nenhuma novidade.

Vamos em qualquer propriedade agrícola que
promova a citricultura - o filé mignon de hoje - ver o
que está acontecendo. Em São Paulo, o equivalente a
50 milhões de caixas de laranja não foi colhido. Os
industriais, que sempre compraram nossa fruta, estão
fazendo uma operação tartaruga, porque o Governo
não lhes libera o ACC - Adiantamento de Contrato de
Câmbio, que liberava no ano passado, a 3%.
Atualmente, cobra 16% para liberar o financiamento
de compra de matéria-prima.

Hoje já perdemos 300 milhões de dólares. O
produto, transformado em suco para exportação, em
janeiro, fevereiro e março vai precisar atender o
mercado externo. Hoje paga-se pela tonelada 1.400,
1.500 dólares; como não vai haver o produto, chegará
a 1.900, 2 mil dólares. O industrial sabe que, pagando
esse juro, o estoque será vendido a 2 mil, 2.200
dólares. Mas quem vai perder é o produtor, o
colhedor, o transportador de laranja. Não foi colhido o
equivalente a 50 milhões de caixas de laranja, o
produtor perdeu essa safra.

Esse é o nosso medo. Para que V. Exa.,
Deputado Luciano Pizzatto, não seja alvo de mais
uma manchete: "Finalmente Luciano Pizzatto acabou
com o agricultor brasileiro". (Risos.)

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - Ela
já saiu publicada.

O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI
Então, recomendo que sentemos, na Comissão de
Agricultura e Política Rural, uma, duas, dez vezes,
para elaborar um projeto a quatro mãos. Até sugiro
que inovemos. Em todo o Brasil, só é penalizado o
proprietário da terra. Vamos mudar um pouco o
enfoque da penalidade? Pode -ser a Prefeitura, o
Ministério Público, o ecologista, o fiscal do IBAMA
que não vai fiscalizar. Aquele coitado que trabalha na
área, se for bem instruído, educado, não vai cortar,
não vai degradar sua propriedade. Vamos ver o que
está atrás disso.

Meu objetivo nesta Casa sempre foi defender o
produtor rural. Sou oriundo de lá. É difícil produzir no
sol, na chuva, sem chuva, colher com chuva, e
entrega-se de mão beijada o produto na porteira da
fazenda para um grupo de intermediários, até
multinacionais, internacionais. Vamos voltar ao suco
de laranja: vende-se uma caixa de 40 quilos e 800
gramas de laranja por 1 dólar, por 1 e 90. Tomei um
suco ontem à tarde, que se faz com duas laranjas, e
paguei 1 real e 50 centavos. Quase acabo pagando 1
dólar, ou seja, uma- caixa de laranja. Pelo preço de
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uma caixa de laranja. comprei um copo de suco de
laranja.

E assim acontece com leite, arroz, cacau,
cana-de-açúcar, todos os produtos. Todos sabem que
vendemos um boi inteiro e recebemos só metade
dele. Deputado Luciano Pizzatto, V.Exa. conhece o
assunto tão bem ou melhor do que eu. Vamos levar
esse projeto para a .Comissão de Agricultura,
discuti-lo uma, duas, dez vezes e tentar, pelo menos
uma vez nesta Casa, dar ao agricultor a
demonstração de que estamos do lado dele, que não
queremos mais uma vez penalizá-lo, que queremos
ajudá-lo, ajudando este País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Augusto

Nardes) - Obrigado, Deputado Nelson Marquezelli.
O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO 

Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Nardes) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - Sr.

Presidente, ontem já ficamos dez horas sentados
nesta sala, hoje ficaremos de novo, porque vai
começar às 14h a reunião conjunta sobre a Agência
Nacional de Águas - ANA, da qual sou Relator.
Portanto, peço desculpas pela indelicadeza, mas
vamos ter que arrumar este local e retirar esses
papéis da frente, os desenhos das crianças, e
continuarmos com a nossa reunião.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Augusto
Nardes) - Vamos procurar ser o mais objetivo
possível. Há mais dois inscritos.

O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI
Sr. Presidente, requeiro, pelos meios regimentais,
levarmos este projeto à Comissão de Agricultura.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Augusto
Nardes) - Está feito o encaminhamento.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO -- Sr.
Presidente, só fiz um apelo à Comissão de Agricultura
e também a esta Comissão. Gostaria que os
senhores levassem minha proposta de substitutivo já
trabalhada. Existe essa proposta de substitutivo, que
foi o início; eu me comprometi a receber em dez dias a
proposta dos senhores e apresentar um novo
rapidamente. Se for regimental, como é, e sendo
necessário, já teriam um documento escrito nas
bases que proponho. Peço ao nobre Deputado a
gentileza de não se discutir um documento que ainda
não está elaborado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Augusto
Nardes) - Está feito o acordo. Em dez dias passamos
as sugestões dos diversos segmentos e se passa
para a votação do substitutivo feito pelo próprio
Deputado Luciano Pizzatto.

Podemos estabelecer uma data limite para ir a
Plenário, para forçar uma negociação e se avançar.

(Não identificado) - O ano que vem é grande.
Podemos dar uma olhada nisso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Augusto
Nardes) - Gostaria de deixar a palavra à disposição
dos demais inscritos. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deput~do Fernando
Gabeira.

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA 
Vou ter que apressar minha intervenção, porque vou
participar da próxima reunião sobre a questão da
água.

Sr. Presidente, não se trata, a esta altura, de
defender a Mata Atlântica, falar que ela está sendo
destruída ou fazer discurso propagandista. Estamos
entrando num momento de negociação, que é muito
delicado.

Aqui fala-se muito em bancada ruralista. O
Deputado Nelson Marquezelli, nosso amigo, faz parte
dela. Mas sabemos que aqui não há ruralista,
advogado, aqui existem basicamente políticos. Se
fosse só ruralista, estaria plantando. Estando aqui
como político, vai conversar para chegarmos a um
entendimento, como fizemos em relação a outras
questões que envolveram os ruralistas. Eles tiveram
que fazer política e se entender com o PT, com a
Oposição. Não foram vitoriosos, mas fizeram política
no melhor sentido.

Quando falei com o Deputado Hugo Biehl sobre
esse tema, fiquei muito impressionado com sua
argumentação. S. Exa. me enviou, depois, artigo
sobre a perda de competitividade na agricultura
brasileira, tema que me preocupa também. Uma das
suas preocupações, mencionada aqui, refere-se ao
fato de que alguns agricultores produzirão dentro de
área considerada como Mata Atlântica. Teme-se que
esse fato possa trazer algum obstáculo no campo da
exportação. Temos que meditar muito sobre isso. Não
vamos acrescentar mais uma dificuldade à agricultura
brasileira. Não é nossa intenção. Pelo contrário,
queremos que ela avance e seja o mais produtiva
possível.

O que propus no encontro da Frente
Parlamentar, pensando nesse tema - não sei se o
Deputado Luciano Pizzatto, naquele momento,
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aceitou -, é que o projeto inclua uma espécie de Minas e Energia e de Trabalho, Administração e
certificação do Governo brasileiro sobre aqueles Serviço Público, no Plenário 8, Anexo 1/, da Câmara
produtores que plantarao nos domlnios da Mata dos Deputados, sob a presidência alternada dos
Atlântica, respeitando sua definiçao. Esse selo Deputados Luciano Pizzatto. Primeiro
internacional poderá ser o grande argumento, toda Vice-Presidente no Exerelcio da Presidência da
vez que for levantada essa questao: "Estamos ComisSêo de Defesa do Consumidor. Meio Ambiente
plantando dentro da Mata Atlântica para ajudar a e Minorias e Eliseu Resende, membro da ComisSêo
preservá-Ia". Nosso produto, ao invés de ser de Minas e Energia. para DISCUSSÃO SOBRE O
discriminado fora do Brasil, tem que ser valorizado. PROJETO DE LEI N° 1.617199 QUE 'DISPÕE
porque está convivendo com um projeto de SOBRE A CRIAÇÃO DA AG~NCIA NACIONAL DE
preservação. e nao é um elemento de destruição do ÁGUAS - ANA, ENTIDADE FEDERAL DE
meio ambiente. COORDENAÇÃO E APOIO DO SISTEMA

Entao. dentro dos limites em que estamos NACIONAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS
vivendo, gostaria que pensássemos também em HIDRICOS, E DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS' - EM
agregar essa idéia. Como o tempo é muito curto, e REGIME DE URGêNCIA CONSTITUCIONAL, tendo
estamos no inIcio de conversação com nossos como expositores o Excelentlssimo Senhor JOSÉ
amigos ruralistas. vamos começar com essa idéia e SARNEY FILHO. Ministro de Estado do Meio
depois pensar nos outros problemas que podem e Ambiente; JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO,
devem ser solucionados, para que cheguemos a um Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia
projeto consensual- acredito passlvel chegarmos a Elétrica - ANEEL; e ABELARDO OLIVEIRA FILHO,
ele -, que atenda a nossa vontade de preservar o Secretário de Saneamento da Federação Nacional
meio ambiente, mas que atenda também a vontade .de Urbanltários. Presentes. pela ComisSêo de Defesa
de todos que querem produzir, porque. essas do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias os
vontades nao Sêo divergentes, elas se fortalecem Senhores Deputados Flávio Derzi. Presidente,
mutuamente. Luciano Pizzatto. Primeiro Vice-Presidente, e

O SR. PRESIDENTE (Deputado Augusto Fernando Gabeira. membros titulares - Aroldo
Nardes) - Agradeço a argumentação a V. Exa.. . Cedraz. Alolzio Santos e Sérgio Novais - Membros
Deputado Fernando Gabeira. Suplentes. Pela Comissao de Minas e Energia os

Nao havendo mais Parlamentares inscritos. se Senhores Deputados Atceste Almeida, Fernando
houver necessidade, a Comissêo fica à disposição Ferro e Ivân!o Guerra - membros titulares - Eliseu
daqueles que quiserem fazer complementaçOes. Resende e Walter Pinheiro - membros suplentes.
(Pausa.) Pela ComisSêo de Trabalho, Administração e Serviço

Agradeço aos expOsitores as brilhantes Público os Senhores Deputados Zaire Rezende,
apresentaçOes feitas. Esta discussao será Avenzoar Arruda. Júli() Delgado, Alexandre Santos e
extremamente positiva e estará à disposição de todos Wilson Braga - membros titulares. Registraram
nos Anais. para que possamos ampliá-Ia. presença ainda os Senhores Deputados Nelson

Agradeço às autoridades o comparecimento. Marquezelli, Ângela Guadagnin, Iara Bernardi. Sérgio
Miranda, Nelson Meurer e JoSé Carlos Aleluia.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os Deixaram de registrar presença pela Comissao de
trabalhos da presente reuniao, antes convocando Defesa do Consumidor, Meio ambiente e Minorias os
reuniOes ordinárias das ComissOss para a pr6xima Deputados Expedito Júnior, Reginaldo Germano.
semana. Ronaldo Vasconcellos, Eunlcio Oliveira, Jorge Tadeu

Está encerrada a reuniao. Mudalem, Luiz Bittencourt, Badu Picanço (licença
Ata da 35- Reunilo (extraordinairia) para tratamento de saúde). Murilo Domingos (licença

Audiência Pl1blica Conjunta com as Comissões para tratamento de saúde), Ricarte de Freitas.
de Minas e Energia e de Trabalho, Administração Sebastiao Madeira. Vitt6rio Medioli. Ben-Hur Ferreira.
e Serviço Pl1blico, realizada em 30 de setembro de João Magno. Marcos Afonso. Celso Russomanno,
1999. ausência justificada - misSêo oficial às instalaçOes

As quinze horas do dia trinta de setembro de mil militares do Exército situadas na AmazOnia. no
novecentos e noventa e nove. reuniu-se a Comissêo perlodo de 30-9 a4-1 0-99), Márcio Bittar, Ricardo Izar
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias (ausência justificada - misSêo oficial autorizada),
em audiência Pública conjunta com as ComissOes de Fernando Zuppo, Paulo Baltazar e Pastor Valdeci
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Paiva. Como convidados registraram presença os expositores para suas últimas considerações, findas
Senhores Gilberto Valente Canali, da ABRH; Júlio as quais, encerrou a reunião às dezessete horas e
Delgado; da CCJR; Afonso H. Moreira Santos, onze minutos, agradecendo a participação de todos
Henryette Patrice Cruz, Lídia Mejia, Raquel Scalia os Deputados e convidados. E, para constar, eu,
Alves Ferreira, Selene Marine P. Oliveira Azeredo, Aurenilton Araruna de"Almeida, , Secretário, lavrei à
Edmundo Montalvão, Álvaro P. Mesquita, Marcos V. presente ata, que depois de lida e aprovada, ser~
Freitas, Jaconias de Aguiar e José Carlos Cruz, da assinada pelo Presidente em Exercício, Deputado
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL; Luciano Pizzatto, e encaminhada à publicação no
Ubaldo de Campelo Netto, da Confederação Nacional Diário da Câmara dos Deputados. As notas
da Indústria - CNI; Simone Krügger Sabbag e Viviane taquigráficas serão publicadas juntamente com a
Maria Soares, do Instituto Brasileiro de Meio presente ata. - Deputado Luciano Plzzatto,
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Vice-Presidente no Exercício da Presidência.
IBAMA; Flávia Gomes de Barros, Hidely Grassi
Rizzo, Maria Manoela M. Moreira, João Salles, Luiz O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano
Amorc, Andrea Figueiredo, Jose E. Benedito, Jair Pizzatto) - Declaro aberta a presente sessão de
Sarmento da Silva, Roberto Alves Monteiro, Jerson audiência pública, que tem o objetivo de, em reunião
Kelman, Irismar Neves Mendes e Eliane Barreto de conjunta com as Comissões de Defesa do
Lucena, do Ministério do Meio Ambiente; Jânio de Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, de Trabalho,
.Sousa Barbosa e Célio Chaves, secretários de Administração e Serviço Público e de Minas e
parlamentares da Câmara dos Deputados; Sérgio Energia, discutir o projeto de lei que cria a Agência
Augusto Terras, de FURNAS-DF; Eliane F. Sares, do Nacional de Águas - ANA.
Ministério. da Ciência e Tecnologia; João Valentim A composição da Mesa é a seguinte: pela
Bin, do FINEP-DF; Dalma Maria Caixeta, da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
Procuradoria Geral da República; Maria Letícia de e Minorias, este Deputado preside os trabalhos, tenrlo
Paula Macedo, da Caixa Econômica Federal; Delman em vista ser Relator do projeto da AN/\; pela
-Ferreira, da Liderança do P'artido dos Trabalhadores; Comissão de Minas e Energia, está prf'~ente o
Célio Chaves, Secretário Parlamentar; José de Sena Relator do projeto, Deputado Eliseu Resenúa; e, pela
Pereira Júnior e Gerobal Guimarães, Consultores Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Legislativos da Câmara dos Deputados; Maria Público, encontra-se o, também Relator Deputado
Helena P. Carneiro, Assessora da Federação das Alexandre Santos. Para fazer uma exposição sobre o
Indústrias do Rio de Janeiro - FIRJAN; Manoel Carlos assunto, compõem a Mesa o nosso Ministro do Meio
Pereira de Mello e Afrânio de Paulo Sobrinho, da Ambiente, Deputado José Sarney Filho, e também o
ASSEMAE; Miguel Andrade, do Jornal da Câmara; Presidente da Aneel. S. Exas. farão as exposições
Ana Gabriela Guerreiro, da Agência Brasil/Radiobrás; iniciais.
Edit Silva, da Rádio Câmara; Antônio Félix Estamos distribuindo aos Srs. Depu~ados a lista
Domingues, Ex-Secretário de Recursos Hídricos de de inscrição para os questionamentos, já que o
São Paulo; Helga Ferraz Jucá, da Liderança do interesse desta reunião é o debate.
Partido da Frente Liberal; Carlos Ribeiro, do Pela ordem, concedo a palavra à Sra. Angela
Ministério de Minas e Energia; e Paulo Santana, do Guadagnin.
DNPM. Dando início aos trabalhos, o Deputado A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN _
Luciano Pizzatto agradeceu a presença dos
convidados, em especial do Senhor Ministro José Sr. Presidente, sugiro que esta Presidência convide
Sarney Filho, a quem passou a palavra para suas para participar da Mesa, também como debatedor, o
considerações iniciais. A seguir passou a palavra Sr. Abelardo de Oliveira Filho, Secretário de
também aos Senhores José Mário Miranda Abdo e Saneamento da Federação Nacional de Urbanitários,
Abelardo Oliveira Filho. A seguir, fizeram uso da que pode contribuir com outra visão do processo.
palavra para interpelações os Senhores Deputados O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano
Walter Pinheiro, José Machado, Nelson Marquezelli, Pizzatto) - Não havendo nenhum posicionamento em
José Avenzoar, Ângela Guadagnin, Aroldo Cedraz, contrário, convido o Sr. Abelardo de O.iveira Filho,
Fernando Gabeira e Sérgio Novais. Respondidas Secretário de Saneamento da Federação Nacional
todas as questões, o Deputado Eliseu Resende, dos Urbanitários, para compor a Mesa. S.Sa. também
presidindo a reunião, deu oportunidade aos terá direito a exposição.
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Informo aos Srs. Deputados que este projeto de
lei está tramitando em regime de urgência
constitucional, portanto temos prazo para sua
votação. A intenção das três Comissões, respeitando
obviamente a decisão do Plenário de cada uma das
Comissões, é tentar produzir um texto, o mais rápido
possível, para apresentação em cada Comissão, já
que o nosso prazo se expira em meados do próximo
mês.

Embora não possa falar em nome dos demais
Relatores, acredito que o desejo de todos é o de que
a proposta do substitutivo ao relatório deverá ser
apresentada às Comissões na próxima semana,
talvez na quarta-feira ou na quinta-feira da próxima
semana, já que o nosso prazo regimental está-se
esgotando. Portanto, de antemão, peço desculpas em
nome das Comissões, caso não possamos realizar
outras audiências públicas. Reitero a importância
desta audiência pública, que será fundamental para
que os Srs. Relatores tenham plenas condições de
tomar conhecimento da opinião dos diversos
segmentos.

Foram recebidas pelas Comissões cerca de 120
emendas, as quais estão sendo analisadas.

Dando continuidade aos nossos trabalhos,
concedo a palavra ao Sr. Ministro do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos, José Sarney Filho.

OSR. MINISTRO JOSÉ SARNEY FILHO - Meu
caro Presidente desta audiência pública, Deputado
Luciano Pizzatto, meus caros Relatores, Deputados
Eliseu Resende e Alexandre Santos, Sr. Diretor-Geral
da Agência Nacional de Energia Elétrica, José Mário
Miranda, meus amigos e amigas, colegas Deputados
e Deputadas; senhores presidentes de entidades e
organizações, senhores membros e presidentes de
comitês de bacias, mais uma vez, é uma grande
alegria para mim poder estar nesta Comissão de Meio
Ambiente.

Hoje pela manhã, aqui estive e pude relembrar,
junto com o Deputado Luciano Pizzatto, a nossa
participação nesta Comissão. Sou um antigo membro
desta Comissão, da qual já fui Presidente; portanto,
para mim, é muito confortável, agora como Ministro,
ter a Comissão do Meio Ambiente da Câmara dos
Deputados como parceira na realização de uma
polftica ambiental que realmente vá ao encontro
daquilo que o Brasil merece. Cada vez mais,
queremos um desenvolvimento sustentável que
contemple, evidentemente, a justiça social e a
garantia de um meio ambiente saudável.

À frente do Ministério do Meio Ambiente, tenho
podido tomar algumas providência no sentido de
garantir a biodiversidade e melhorar a nossa
qualidade de vida. Tanto isso é correto que, na nova
estruturação do Ministério, criamos a Secretaria da
Biodiversidade, que trata da Agenda Verde, e a
Secretaria da Qualidade Ambiental nos
Assentamentos Humanos, que trata do problema
urbano da poluição, o qual até então vinha sendo
ofuscado pela questão verde, mas que é um
problema de suma importância, porque a maioria do
povo brasileiro vive nas cidades. Também lidamos
com questões como a poluição ambiental do ar e das
águas e a destinação dos resíduos sólidos, o que
cada vez mais é uma realidade que afeta a vida
dessas pessoas.

Evidentemente mantive a Secretaria de
Recursos Hídricos. Entretanto, retirei da competência
do Ministério do Meio Ambiente as obras de
infra-estrutura e de irrigação, pois havia uma
contradição intrínseca. Muitas vezes o Ministério, que
era encarregado de tomar conta do meio ambiente,
era também obrigado a financiar obras que o
agrediam. Então, quando fui convidado pelo
Presidente Fernando Henrique a assumir o cargo,
imediatamente pedi a S.Exa. que, na reformulação,
tirássemos da alçada do Ministério do Meio
Ambiente, na parte relativa aos recursos hídricos, a
responsabilidade pelas obras de infra-estrutura e
irrigação. Portanto, permanecemos apenas com as
políticas.

Também mantive a Secretaria de Coordenação
da Amazônia, em virtude do que representa aquela
região para o Brasil e para o mundo. A Amazônia é a
maior floresta tropical úmida do mundo, área onde há
a maior biodiversidade do planeta, fonte de riqueza
da biogenética e do povo brasileiro, e também um
patrimônio da humanidade.

Desde que assumimos o Ministério, temos nos
posicionado de duas maneiras. Primeiro, de forma
conjuntural, estamos procurando fazer com que a
legislação ambiental, que é boa e foi votada e gestada
aqui no Congresso Nacional, seja rigorosamente
aplicada. Conseguimos que a regulamentação dessa
lei também fosse publicada, a exemplo da Lei de
Crimes Ambientais. Ao lado disso, há operações
desenvolvidas pelo Ministério, como a "Amazônia,
fique "legal"; e fazemos também o monitoramento de
focos de calor. Todas essas ações são sempre feitas
com transparência e com a participação absoluta da
sociedade civil - tanto que hoje, como durante os
momentos em que tivemos os maiores focos de
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incêndio, estava na Internet, disponível para qualquer que nunca, é necessária uma gestão competente dos
cidadão do mundo, o número de focos de incêndio e o nossos recursos hídricos.
horário, a fim de sabermos se eram persistentes ou Hoje, no Brasil, já temos no semi-árido quase
não. Hoje temos um acompanhamento muito bom. um milhão de hectares de terra alterada, alguns locais

Então, dentre essas ações conjunturais em processo acelerado de desertificação. Quando se
incluem-se todas essas operações e equipamentos. fala em Brasil, pensa-se no país da Amazônia, da
Na área do arco do desmatamento, nas bordas da pujança, do litoral e da água inesgotável, mas isso
Amazônia, apesar de este ano as condições não condiz com a nossa realidade, pois temos aqui
climáticas terem1sido adversas, podemos dizer que, uma área enorme já alterada. Mesmo nos Estados
pelo último levantamento do IBAMA, que inclui o mês mais desenvolvidos, existem regiões onde o nível de
de agosto, em comparação com a mesma época do chuva é muito menor do que aquele considerado ideal
ano passado, os focos de calor foram menores. Não pelos organismos internacionais.
tenho dúvidas de que isso também é conseqüência Portanto, a água, cada vez mais, transforma-se
do trabalho do Ministério do Meio Ambiente, produto em um recurso escasso. Fica, por essa razão,
de uma conscientização maior da sociedade e da caracterizada e patenteada a questão ambiental em
campanha "Amazônia, fique legal". Fizemos um relação a esses recursos. Também por isso a Agência
convênio com as Forças Armadas, e hoje dispomos Nacional de Água está subordinada ao Ministério do
de helicópteros do Exército e fragatas da Marinha nos Meio Ambiente. Esse é o único Ministério que possui
ajudando naquela região. Além disso, há uma uma relação temática, ou seja, não tem interesse
conscientização maior, alcançada por meio da
democratização do debate que fizemos em torno de algum, senão o ecológico, na questão da água.
temas ligados ao desmatamento. Está aqui presente o Presidente da ANEEL. A

Esse lado conjuntural é importante. Entretanto, exemplo de outros órgãos, esse tem algum tipo de
interesse, porque há uma interface econômica muito

por mais que tenhamos recursos, e deles não
dispomos o suficiente; por mais pessoal qualificado forte. Já a área ambiental tem o interesse apenas de
que tenhamos, e também estamos longe de possuir fazer uma gestão desses recursos hídricos.
número suficiente de pessoas; ainda assim, se Dentro dessa perspectiva, uma das partes que
tivéssemos tudo isso, o máximo que conseguiríamos se ressalta é justamente a da formatação dos comitês
talvez fosse uma diminuição no ritmo da agressão de bacia dentro dessa nova estrutura. Creio que os
ambiental, porque, para acabar ou reverter essa comitês de bacia têm papel importantíssimo dentro
tendência, somente com alternativas econômicas. da nova política de gestão dos recursos hídricos. Vejo
Também nesse campo estamos agindo, buscando no desenho desses comitês o que há de mais
financiamentos internacionais, doações do PPG-7, democrático - e já vamos entrar nas linhas gerais.
projetos de ecoturismo, projetos do FNMA e do Entendo inclusive que a criação da Agência Nacional
PNMA, todos projetos demonstrativos e alternativos de Águas não seria necessária se não fosse para
ao modelo de desenvolvimento historicamente fortalecer a descentralização da gestão ambiental
implantado. dos recursos hídricos, algo feito por meio do

Essas ações têm começado a dar resultados. fortalecimento dos comitês de baCia.
Hoje, em todas as regi.5es - e já fizemos uma A proposta foi entregue aos senhores, inclusive
discussão sobre o projeto de lei da Mata Atlântica; há um substitutivo apresentado pelo PT, com muitas
cujo Relator é o Deputado Luciano Pizzatto -, temos emendas. Mesmo nesse substitutivo, parece-me que
avançado. Muito temos ainda por fazer, mas existem mais convergências do que divergências,
considero que o Ministério do Meio Ambiente, dentro mas estamos aqui para, dentro da perspectiva de
das suas limitações, tem conseguido fazer a sua descentralização, participação e transparência,
parte. Não se trata do ideal, mas do possível. darmos seguimento ao processo de discussão da

Dentro das nossas políticas de preservação Agência Nacional de Águas.
ambiental, encontra-se a questão dos recursos É importante ressaltar que esse processo foi
hídricos. Trata·se de uma questão importantíssima e amplamente discutido com a sociedade e foi objeto
que tem amplo leque de interfaces com a área de um seminário promovido pelo Ministério do Meio
ambiental. Estamos muito atentos a essa questão. O Ambiente, realizado no Palácio do Planalto; Contou
projeto de criação da Agência Nacional da Água, ora tal seminário com a presença de inúmeros
em debate, é produto de nossa preocupação. Mais do organismos e representações.
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Conforme disse quando vim ao Congresso nosso País no que se refere a um tema tão importante
entregar a proposta de criação da Agência Nacional como a criação da ANA.
de Águas, este é o fórum adequado - e sou um Trata-se de mais uma agência, o que significa
Parlamentar - para aperfeiçoar esse tipo de um movimento de transformação cultural em nosso

.. proposta e para fazer as mudanças convenientes. País. Falo sobre o assunto com a experiência ainda
Portanto, como sempre, confiando na inteligência do recente da criação, há cerca de um ano e meio, da
povo, estamos aqui à disposição dos Srs. Deputados Aneel. Tivemos oportunidades diversas, mas com
para abrir o debate. certeza, dentre elas, ressaha-se a extraordinária

Sr. Presidente, já encerrando minhas palavras, oportunidade de construçãode uma nova cultura, na
aproveito para pedir a V. Exa., no caso de uma defesa inarredável do interesse público. É o novo
pergunta mais técnica, que me permita acionar meus papel do Estado.
colaboradores, pois trouxe comigo técnicos do Portanto, uma parceira e coirmã, a ANA, cuja
Ministério do Meio Ambiente. criação agora se avizinha, é fato de bastante

Entendo que esta é uma reunião de trabalho, entusiasmo de nossa parte, sobretudo em razão de
portanto estamos aqui dispostos a trabalhar no ser um tema que tem articulações fundamentais com
sentido de aprimorar a proposta de criação da o setor de energia elétrica. Antes de tudo, essa
Agência Nacional de Águas. agência· tem também articulação e convergência

extraordinárias com os interesses da .sociedadeEram essas as palavras iniciais que tinha a
brasileira, além dos interesses próprios do setor

pronunciar. elétrico.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Refiro-me a isso porque não é à toa que, na

Pizzatto) - Agradeço a gentileza das palavras missão da Agência Nacional de Energia Elétrica,
proferidas pelo Deputado e Ministro José Sarney consta que devemos buscar o desenvolvimento do
Filho, que, obviamente, trouxe toda a sua equipe mercado de energia elétrica com equilíbrio entre os
técnica para lhe .prestar auxílio. agentes e em benefício da sociedade brasileira. É isto

Conéedo a palavra ao ilustríssimo Sr. José o que está na missão da Aneel.
Mário Miranda Abdo, Diretor-Geral da Agência Portanto, tendo em vista que a água é um bem
Nacional de Energia Elétrica, Aneel. finito, essencial e econômico, não se pode enxergar o

O SR. JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO - Muito aproveitamento do potencial hidráulico de outro modo
boa tarde a todos. Exmo. Sr. Presidente da Comissão que não sob a ótica do interesse maior da sociedade
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, brasileira. Nesse sentido, a questão se ajusta ao
Deputado Luciano Pizzatto; E)<mo. Deputado Eliseu .interesse do aproveitamento do potencial hidrelétrico
Resende, Relator pela ComissãÕé:.te Minas e Energia brasileiro.
deste tema tão importantffque está sendo abordado A Aneel jamais será defensora de uma nova
no dia de hoje, qual seja, a criação da Agência hidrelétrica neste País, apesar de sabermos que
Nacional de, ,kguas; Exmo. Deputado Alexandre hidrelétricas são imprescindíveis. Em decorrência da
Santos, Relátor pela Comissão de Trabalho, de riqueza do seu potencial hídrico, o Brasil tem vocação
Administração e Serviço Público; Sr. Abelardo de extraordinária para a implantação de hidrelétricas,
Oliveira Filho, representante da Federação dos mas não terá, sequer na Aneel, um único aliado na
Urbanitários; Sr. Ministro de Estado, Deputado José implantação de hidrelétricas que não passem
Sarney Filho; prezado companheiro de Diretoria da necessariamente por um estudo de sua ampla
Aneel, rnr. Afonso; Srs. Deputados presentes; meus viabilidade socioambiental e pela distribuição
senhores e minhas senhoras, senhores dirigentes e harmônica do uso múltiplo do recurso hídrico. Temos
demais autoridades presentes, quero dizer da dito, repetido e, mais do que isso, neste um ano e
satisfação e mesmo da minha alegria por mais uma meio de vida da Aneel, temos trilhado firmemente
vez estar aqui cumprindo um dever cívico e este caminho: o aproveitamento de uma hidrelétrica
institucional como dirigente da Aneel, Agência se submete ao uso racional da água.
Nacional de Energia Elétrica. . Nesse sentido, a Aneel vê com muita

Venho até esta Comissão para prestar oportunidade e pertinência a criação da ,Agência
informações, esclarecimentos e intercambiar idéias, Nacional de Águas. Destaco alguns pontos
enfim, trabalhar pelo aperfeiçoamento institucional do importantes, como a questão da outorga. Em certo
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momento, alguns agentes do setor de energia elétrica aproximadamente novecentos Municípios em todo o
apresentaram determinadas preocupações. Em Brasil. Trata-se de uma questão importante e que, no
discussões promovidas na Ca~a Civil e no Ministério nosso entendimento, também encontra acolhida
do Meio Ambiente, a Aneel vislumbrou claramente adequada no projeto de lei.
uma situação de convergência e de harmonia. Destaco ainda que, ao construir a sua barragem
Haverá, sim, a outorga de potencial hidráulico, como diferentemente de outros países, como a França,
sempre houve, e haverá uma declaração de reserva onde outros interesses foram compartilhados, como
de disponibilidade de recursos hídricos. Entendemos navegabilidade, lazer, turismo e irrigação, o setor
que isso só esclarece, dá transparência e segurança 'elétrico arca inteiramente com os custos da
ao uso múltiplo da água, sobretudo para o investidor implantação do empreendimento, mas paga o justo
também no setor de energia elétrica. preço pela utilização desse recurso para fins de

Há dificuldades diversas no uso dos recursos geração de energia elétrica.
hídricos por parte de uma usina hidrelétrica. Por Desse modo, o setor elétrico entende
exemplo, se a captação de água não for devidamente claramente que, tanto para si mesmo como para a
articulada com usos diversos e·prioritários, como o sociedade e para a democratização do uso da água, é
abastecimento público, esta não contribuirá para o importante a criação da ANA, mediante projeto de lei,
desenvolvimento adequado do nosso País. Nesse e a sua conversão em lei. Como sempre tem sido, a
sentido, a democratização do uso da água, a criação criação de cada uma das agências é feita com
das agências e dos comitês de bacias são questões legitimidade, legalidade representatividade, a partir
essenciais. Tais ações democratizarão o uso da água da aprovação da sociedade brasileira, mediante
e darão segurança aos investidores do setor de discussões e aprovação no Congresso Nacional.
energia elétrica. Cada vez mais, as agências podem afirmar o

Conforme disposto no projeto de lei de criação seu papel na defesa inarredável do interesse público.
da ANA, a outorga dada pela Aneel no momento de Trabalharemos em conjunto com mais uma agência,
conferir, mediante licitação, o uso do potencial com responsabilidades compartilhadas e articulação.
hidráulico da queda d'água, automaticamente será Porque a declaração de reserva de disponibilidade
convertida em outorga para utilização de recursos hídrica não é nada mais, no entender na Aneel, do
hídricos. Tal outorga será feita por meio daquéla que uma necessária e importante materialização da
declaração de reserva de disponibilidade hídrica articulação· com os Estados, como dispõe a
anteriormente concedida ou pela ANA, se for um rio Constituição e a própria lei de criação da Aneel, para
de domínio da União, ou pelo órgão estadual, se for o aproveitamento dos potenciais hidráulicos. Desse
um rio de domínio dos Estados. Desse modo, modo, entendemos que a criação da Agência
entendemos que, em vez de dificuldades, haverá a Nacional de Águas será um ato em benefício de todos
conciliação de interesses e, mais do que isso, de os brasileiros.
defesa desse bem natural e essencial que é a água Estou à disposição dos Srs. Deputados para
para o nosso País. maiores esclarecimentos, juntamente com os outros

Desejo destacar outro ponto, que diz respeito ao companheiros da Aneel, como o Dr. Afonso.
pagamento pelo uso da água. Essa também ~ uma Era °que tinha a dizer. Muito obrigado.
questão essencial e já disposta na Lei das Aguas. O SR. PRESIDENTE .(Deputado Luciano
Nesse sentido, há o entendimento, também contido Pizzatto) _ Antes de passar a palavra ao próximo
no bojo do projeto de lei da água, de que todos os orador, comunico aos Srs. Deputados que estou
usuários pagarão pelo uso da água - e não será encerrando a ficha de inscrição. Mais algum
diferente para o setor de energia elétrica, ou seja, Deputado deseja se inscrever? (Pausa.)
para as usinas hidrelétricas. Ess~ pagamento se
materializa mediante a compensação financeira pela Concedo a palavra ao Dr. Abelardo Oliveira
exploração dos recursos hfdricos para fins de Filho, Secretário de Saneamento da Federação
geração de energia elétrica. Portanto, esse tributo Nacional dos Urbanitários da curo
atinge a ordem de 500 milhões de reais ao ano e é O SR. ABELARDO OLIVEIRA FILHO - Sr.
recolhido e distribuído aos Estados e Municfpios. Os Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados,
recursos de compensação financeira pelo uso de companheiros e companheiras, inicialmente
recursos hídricos, como dispõe a lei e a Constituição, agradeço a oportunidade de representar os
além de beneficiar 22 Estados, atende também a trabalhadores da Federação Nacional dos
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Urbanitários, que congrega as áreas de energia,'meio
ambiente e saneamento.

Consideramos muito importante a discussão
sobre a criação da Agência Nacional de Águas.
Acreditamos que tem de ser aplaudida a
regulamentação do setor que trata de um bem
essencial a toda e qualquer vida no planeta, e que é
fundamental para o desenvolvimento de qualquer
atividade, quer seja social ou econômica.

Entretanto, é importante lembrar que, em
virtude de sua importância, os cientistas afirmam
que, por sua escassez, uso irracional, contaminação
e degradação dos mananciais hídricos, fatores
aliados ao crescimento desordenado da população, a
água será motivo de guerra no próximo século, como
foi o petróleo neste século XX.

Considerando que o Brasil detém o potencial de
12% de toda a água doce do planeta e tendo em vista
a importância da Amazônia, com toda a sua
biodiversidade e rios, acreditamos que essa questão
deveria ser melhor discutida com a sociedade.

Entendemos que a questão das águas é
estratégica para países como o Brasil, o Canadá, a
Noruega e os Estados Unidos, que só produzem 10%
de energia hidrelétrica e têm potencial hidrelétrico
muito grande. Trata-se realmente de uma questão
muito importante, estratégica e de segurança.
Ninguém abre mão de controlar seus rios e suas
águas, como está querendo fazer o Governo
brasileiro.

A urgência urgentíssima para a aprovação do
projeto que cria a Agência Nacional de Águas ocorre
para obedecer a um compromisso do Brasil com o
FMI, o qual exige não só a privatização das geradoras
de energia, mas de todo o setor de água e esgoto.
Como eu disse, considero uma temeridade abrir mão
e entregar todos os nossos rios às grandes empresas
multinacionais, que certamente vão comprar as
geradoras e os serviços de água. Por, isso,
entendemos que a criação da Agência deveria ser
muito mais discutida com a sociedade, até para que
pudéssemos dar a devida importância ao tema.

Com relação ao projeto de lei, há alguns
aspectos que realmente nos chamam a atenção. Da
forma como está, o projeto põe por terra todo o
processo construído pelo Sistema Nacional de
Recursos Hídricos e pelo sistema participativo e
democrático. Ao contrário do que foi dito aqui, esse
projeto esvazia os comitês de bacia, usurpa poderes
do Conselho Nacional de Recursos Hídricos e peca
exatamente por seu caráter antidemocrático.

Como eu já disse, entendemos que a água é
realmente uma questão de sobrevivência das
espécies e, por isso, deveria ser feita uma discussão
profunda com toda a sociedade. Na realidade, para
entregar um setor importante e vital à iniciativa
privada, às grandes empresas, esse projeto está
tramitando em regime de urgência urgentíssima; a
aprovação do projeto é condição sine qua non para o
Governo privatizar as geradoras de energia e os
serviços de água e esgoto.

O Brasil tem a mania de copiar as coisas do
Primeiro Mundo. Nos países desenvolvidos, como
Estados Unidos, Japão, Alemanha, Itália e Canadá,
como são os serviços de abastecimento de água?
São privados ou públicos? Esses países não abrem
mão de serviços tão estratégicos e fundamentais
para o homem.

Há outra questão que também é polêmica.
Consideramos que, num país no qual existem
carências enormes no abastecimento de água,
cobrar por seu uso para o abastecimento doméstico
chega a ser uma contradição. Temos realmente um
potencial de água doce imenso. Infelizmente,
principalmente nas Regiões Norte e Centro-Oeste do
País, esse potencial não se traduz em benefícios para
a população que está tão próxima.

Entendemos ser isenção a compensação
financeira e os royalties do setor elétrico. Ou seja, em
nosso entendimento, se for necessário o pagamento,
este terá de ser feito por todos os setores; ou seja,
não se pode abrir a possibilidade de isenção do
pagamento para o setor de energia elétrica.

Também entendemos fundamental o controle
social dessas agências. O Brasil promove a cópia dos
modelos dos entes reguladores da Inglaterra; aliás, a
Argentina também copiou esse modelo e não foi feliz
nisso. Historicamente os entes reguladores
brasileiros sempre defenderam muito mais os
interesses de grupos do que os interesses da
sociedade. '

Pudemos perceber que as experiências com a
Aneel e com a Anatel não foram boas para a
sociedade brasileira. E não sou eu que estou dizendo;
o jornal O Estado de São Paulo, na pesquisa do dia
20 de agosto, expõe o fiasco das agências brasileiras,
mostrando que elas efetivamente não têm condições
de regular e de fiscalizar absolutamente coisa
nenhuma.

Então, o que defendemos? Defendemos 'que
tem de haver o controle social e que essa agência tem
de estar subordinada ao Conselho Nacional de
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Recursos Hídricos, e não ao organismo privado que
controlará a energia elétrica.

Realmente, há uma série de pontos, de
contradições e, inclusive, de sombreamentos entre a
própria ANA e a Aneel. Isso criará problemas.
Acreditamos que todos esses pontos polêmicos
podem tranqüilamente ser muito mais discutidos;
precisamos buscar a efetivação de uma agência que
possa controlar todos esses recursos - a água e os
seus usos múltiplos. Inclusive, a própria justificativa
do projeto fala da questão da seca e da despoluição.
Creio que o problema da água é muito mais grave e
profundo.

Assim sendo, não é possível dizer que vamos
tratar primeiramente da questão' da seca. Cidades
como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza,
Campina Grande e João Pessoa estão sofrendo com
o problema do abastecimento de água. Até mesmo
Brasília, que tinha um potencial imenso, de sua
fundação para cá já reduziu em mais de um terço o
potencial de água dos seus mananciais.

É preciso discutir todas as questões que dizem
respeito à água. É preciso discutir a própria questão
da explosão demográfica, também citada pela própria
ONU. Daqui a mais cinco anos, das vinte maiores
megalópoles do planeta, dezoito vão estar no
Terceiro Mundo - entre elas, Rio de Janeiro e São
Paulo. E não haverá água para abastecer essas
pessoas.

Regulamentar é importante? É. Mas também é
importante discutir com a sociedade, e é necessário
colocar essa agências sob o controle da sociedade. É
preciso que esse projeto caminhe na direção de uma
agência ligada à estrutura de poder e contar com a
colaboração de técnicos. Entendemos que ela
deveria estar sob o controle do Conselho Nacional de
Recursos Hídricos e da sociedade.

Pediram-me para que eu fosse bastante
objetivo. São esses os pontos que eu deseja abordar.
Durante o debate, poderemos citar mais alguns
aspectos que considerarmos importantes para a
regulamentação da água no País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano

Pizzatto) - Agradeço a gentil exposição ao Sr.
Abelardo de Oliveira Filho.

Destaco a presença do Presidente da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, Deputado
José Carlos Aleluia, ao qual solicito que se considere
membro da Mesa. Ressalto ainda a presença dos
Deputados Fernando Ferro e Marcos Afonso, autores

do requerimento no âmbito da Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; dos
Deputados Avenzoar Arruda e José Pimentel, no
âmbito da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público; e do Deputado Fernando Ferro, pela
Comissão de Minas e Energia, novamente os
Deputados Fernando Ferro e Walter Pinheiro.

H~ seis Deputados inscritos, além de Walter
Pinheiro, que, como autor do requerimento, pode
fazer uso da palavra. Não sei se algum outro autor
exigirá exercer esse direito. (Pausa.)

Proponho a V. Exas. que façamos blocos de três
Deputados para os questionamentos e depois
ouçamos as respostas. (Pausa.)

Inicialmente, passo a palavra, por três minutos,
ao autor do requerimento, Deputado Walter Pinheiro.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr.
Presidente, vou permitir que os que se inscreveram
em primeiro usem da palavra, mesmo sendo o autor
do requerimento. É importante respeitar a ordem de
inscrição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano
Pizzatto) - V. Exa. tem o direito de ser o primeiro a
falar. Agradeço a gentileza e a cooperação.

Com a palavra o Deputado José Machado.
O SR. DEPUTADO JOSÉ MACHADO - Sr.

Presidente, prezado Ministro do Meio Ambiente, José
Sarney Filho, prezados expositores e colegas
Deputados, a primeira questão que nos cabe
ressaltar é nossa inconformidade com o fato de
matéria com essa abrangência e relevância ter sido'
objeto de pedido de urgência constitucional,
prejudicando sobremaneira um debate mais
aprofundado sobre ela, que tem, já está bastante
claro, uma dose razoável de controvérsias.

Apelo ao Sr. Ministro do Meio Ambiente, por sua
sensibilidade e por ser membro desta Casa, que faça
gestões junto ao Presidente da República no sentido
de retirar essa solicitação, a fim de que tenhamos um
tempo mais dilatado para aprofundar debate de
assunto tão importante e estratégico, a água, questão
extremamente importante no País, cada vez mais
objeto de conflitos, que não pode ser negligenciada.

A Lei nº 9.433, cuja aprovação foi um verdadeiro
parto, tramitando por anos nesta Casa, foi fruto de
trabalho engenhoso, imaginativo e muito dedicado do
Deputado Aroldo Cedraz, presente a esta reunião.
Aprovamos uma lei extremamente importante, a que
existiram certas concessões e recuos, mas certamente
houve uma negociação muito bem articulada pelo
Relator. Aprovamos, então, uma boa lei.
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É preciso ressaltar que no Brasil, como o É totalmente inadequado o texto, que diz que o
Ministro destacou, a questão ambiental ainda não setor elétrico, pela razão de já pagar royalties, em
tem preeminência. Em decorrência disso, não temos função de indenizar por inundações, está isento de
também cultura de preservação da água, como no pagar pelo uso da água, confundindo dois institutos, o
setor elétrico. Precisamos dar atenção, dedicação e da compensação pelos impactos que causa - tem
carinho especiais ao problema da água, hoje de compensar os Municípios e os Estados - e o do
dramaticamente confrontado no País. setor elétrico, que não pode ter diferenciação com os

A descentralização não responde apenas a outros usuários, que pagam: agricultura, indústria,
anseio democrático, ainda que fundamental, diz hidrovia. O setor elétrico também tem de pagar, pela
respeito à eficácia. Não é possível se gerirem mesma razão. Não me parece adequado esse
recursos hídricos no Brasil sem uma princípio de que ele já estaria livre desse ônus,
descentralização radical. E isso está consagrado na porque já paga royaltles.
Lei nº 9.433, construída pluripartidariamente. É Sr. Presidente, Sr. Ministro, prezados
fundamental nos conscientizarmos de que a expositores e colegas, creio que essa lei deveria ser
cobrança pelo uso da água só se efetivará se e objeto de discussãe serena, menos açodada, porque,
somente se houver a descentralização e os usuários no que toca a ela, não há divisor de águas entre
compreenderem claramente que os recursos obtidos Governo e Oposição. Se vista dessa forma, será uma
serão aplicados nas regiões onde forem arrecadados. tragédia. Não pode ser assim. A Lei nº 9.433 foi feita a

Caso contrário, será uma lei morta, haja vista o muitas mãos, sob a coordenação e a batuta segura do
que está acontecendo no Estado de São Paulo, que Deputado Aroldo Cedraz.
tem uma lei de iniciativa do Governador engavetada O projeto da ANA deve ter a mesma condução.
na Assembléia Legislativa, com dificuldades de ser Confio nos meus colegas Relatores. Espero que
aprovada, devido à reação de industriais e tenham a sensibilidade de compreender que não
agricultores, que não querem pagar pelo uso da água. podemos ter tabus em torno dessa lei. Devemos ter a
E não vão pagar, se não entenderem onde os flexibilidade necessária para incorporarmos as várias
recursos serão aplicados e não souberem se serão contribuições, sobretudo as da sociedade civil.
beneficiados pelas ações dos programas. Muito obrigado.

A recentralização de poderes que esse projeto O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano
de lei traz, de certa forma pirateando a Lei nº 9.433, Pizzatto) - Muito obrigado, DeputadoJosé Machado.
entrando pela porta dos fundos, parece-me algo a ser Antes de passar a palavra ao Deputado Nelson
discutido de forma mais profunda. Não creio que Marquezelli, para haver rodízio e prestigiar as
tenha sido por má-fé. Acredito que exista algum Comissões, passarei a Presidência ao Deputado
problema, mas o projeto de lei não traz, salvo melhor Eliseu Resende, que me deixará mais tranqüilo ao
juízo, qualquer objetivo de recentralizar por dirigir os trabalhos.
recentralizar. Tomara que não seja assim. O SR. PRESIDENTE (Deputado Eliseu

O Sr. Abelardo de Oliveira Filho disse algo que Resende) - Dando continuidade à reunião, dentro do
quero ressaltar. É bastante claro no texto do projeto que foi preestabelecido pelo Deputado Luciano
de lei que cria a ANA sua descolagem de um Pizzatto, concedemos a palavra, pedindo que todos
organismo a que teria de estar profundamente ligada, respeitem os prazos de intervenção de cada
o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Em Parlamentar, ao Deputado Nelson Marquezelli.
vários itens, parágrafos e artigos sobressai muito O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI-
claramente que ela assume poderes que não deveria. Sr. Presidente, Sr. Ministro, membros da Mesa, o

A ANA tem que, necessária e inevitavelmente, Deputado José Machado expôs com muita precisão
como reza a Lei nº 9.433, reportar-se e submeter-se nossa preocupação. Discordamos de que o uso da
aos planos, programas e diretrizes do Conselho água vai ser democrático. Ele já o é, mas vai deixarde
Nacional de Recursos Hídricos. Não pode impor ser. É o contrário. O grande calcanhar de Aquiles vai
diretrizes para o sistema, esse papel é do Conselho ser a arrecadação.
Nacional de Recursos Hídricos. A Agência é uma Sr. Presidente, regimentalmente, requeiro à
Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Mesa que este projeto também seja apreciado na
Recursos Hídricos, o que está bastante mal tratado Comissão de Agricultura e Política .Rural. Que nossa
no projeto de lei. segunda reunião seja realizada lá. Por quê? Porque
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80% ou 70% dele 'têrrr muito a ver com a agricultura
brasileira. Temos de'diScutir com muita propriedade
não só as nascentes; como também o uso da água na
agricultura, a proximidade da água em todas as
propriedades agrícolas:" "

Por essa razãÇl, .minha intervenção é uma só:
levarmos a discussao'deste projeto à Comissão de
Agricultura e Política)i,ural.

Muito obrigado,,$r~ Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eliseu

Resende) - Com a palavra o Deputado Aven;zoar
Arruda.

O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLJ
Sr. Presidente, a Mesa deferiu o pedido?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eliseu
Resende) - Vamos dar as respostas às três
intervenções dos Deputados em bloco.

O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLJ
Obrigado.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO 
Excelência, pela ordem.

Vamos fazer uma consulta à Mesa. Desculpem
nossa ignorância, mas não temos tanta prática assim.
Este projeto está sob urgência constitucional e irá a
Plenário de uma forma ou de outra, daqui a duas
semanas. É uma situação de fato. Portanto, não sei se
o pedido de audiência de outra Comissão neste
período, só nos restam quatro dias...

O SR. PRESIDENTE (Deputado. Eliseu
Resende) - Já houve casos idênticos.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO 
Claro. Mas, se nos permite, vamos consultar, para dar
a resposta a V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eliseu
Resende) - Para acrescentar uma observação, no
momento, já há três Comissões Técnicas inseridas
na discussão.' Uma determinaria a constituição de
Comissão Especial.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr.
Presidente, só para ajudar.

Essa posição da urgência constitucional
levantada pelo Presidente Luciano Pizzatto causa
esse problema, que pode ser superado na medida em
que o Governo entenda os apelos e retire seu pedido,
para que elaboremos um projeto a partir das
preocupações levantadas pelo Deputado José
Machado e outros. O objetivo desta reunião é ouvir
isso do Governo, aqui representado pelo Ministro
Sarney Filho.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eliseu
Resende) - Deputado Avenzoar Arruda, por favor.

O'SR. DEPUTADO AVENZOAR ARRUDA - Sr.
.Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, sem
dúvida alguma, a maior preocupação aqui se
restringe a essa questão de tratarmos assunto dessa
natur~~a sob urgência constitucional.
. ' Ôual é o objetivo da urgência constitucional? É o
qUe precisamos analisar. Não é outro senão obstruir o
debate. É inócuo propor um debate, quando o próprio
Governo já está dizendo que não o quer, ao ter
solicitado urgência constitucional. Ele quer fazer uma
lei exclusiva, sem debater. Talvez, dourando a 'pílula,
promovendo alguma discussão em pontos em que a
possibilidade de intervenção é absolutamente
limitada. Temos de dizer isso para tratar com
sinceridade a questão. Não podemos deixar de
considerar que a questão central, não de mérito, é
que não nos sentimos à vontade para discutir matéria
sobre a: qual o Governo já não quer ouvir o
Parlamento ea sociedade. Quando não se quer ouvir,
não se quer debater,' porque há algum interesse
pressionando-o, que precisamos saber qual é.

Sou nordestino - o Ministro também -, mas da
região seca do Nordeste, da Paraíba. A questão das
águas é extremamente grave. Trata-se de
sobrevivência. Por isso, ficamos bastante indignados
quando surge uma discussão como essa, que já vem
de tantos anos, e a ela se pede regime de urgência
constitucional, como se fosse assunto que
tivéssemos de tratar num prazo relativamente curto.

Vou dar um exemplo emblemático: como se vai
tratar a transposição das águas do Rio São
Francisco? Esse não é um debate novo e envolve
questões ambientais, econômicas e ,de
sobrevivência. Estamos lá com racionamento!' A
segunda maior cidade do meu Estado, Campina
Grande; tem água um dia por semana. O que Vamos
fazer? Tirar o povo de lá? Abandonar, já que é deserto
mesmo? Trazer a parte úmida do Maranhão?

Gostaríamos de fazer esse debate com
profundidade, apresentando alternativas, e existem
várias. Mas, infelizmente, temos de demonstrar toda a
nossa indignação por conta de não se querer, de fato,
ouvir.

O custo foi debatido aqui, e foi dito que seria
discutido democraticamente, que seria encontrado
Um custo democrático. Resolveu o problema. Mas
como é isso no concreto? O que é a democratizaçao
do uso das águas? É distribuir de acordo com
capacidade, possibilidade, uso, finalidade? Terá o
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mesmo critério, por exemplo, o uso da água para o Quando falei em democratização - o Deputado
que estamos reivindicando, o consumo humano, que Avenzoar Arruda talvez não tenha compreendido bem
para desenvolvimento econômico e produção de -, referi-me a tudo aquilo que já consta da nossa
energia? Atribui-se o mesmo peso? Quem vai legislação: a Lei nº 9.433, de 1997, e o Projeto de Lei
atribuir? Algum setor técnico vai fazer uma planilha no nº 1.616, que está em tramitação aqui. O desenho da
computador? É por esse caminho que vamos resolver Agência ~acional de Águas que vem à minha cabeça
essa questão? é de um organismo estruturante, não de elaborador

Esses desafios, sinceramente, não podem ser de políticas. Quem elabora a política de recursos
resolvidos nas costas do povo, como querem. O hídricos é o Ministério do Meio Ambiente. E essa já é
questionamento maior é dizer se há possibilidade ou uma diferença que existe, parece-me, em torno da
não de fazer um debate de forma democrática. Não criação das outras agências, a vinculação é mais
há dúvida de que ele pode ser conduzido de forma nítida.
democrática, sem nenhuma intenção de dizer que os No entanto, continuo dizendo, quanto aos
Relatores não têm competência. S.Exas. têm, apelos que tenho recebido para rever a urgência
respeito-os demais, são pessoas habilitadas a constitucional, que a decisão é do Governo e não do
elaborar um relatório. O problema é que o processo Ministro do Meio Ambiente, que, sendo membro dele,
não está sendo feito de forma a permitir o debate acata suas decisões. Mas tudo aquilo que for dito aqui
democrático. Essa é a primeira questão, endossando vou levar e discutir com minha equipe técnica, com o
as palavras do Deputado José Machado. Governo, com os outros setores mencionados.

A segunda é a seguinte: quais são os critérios, É importante ressaltar, para que uma pessoa
no concreto, do uso democrático das águas? O que seni nenhuma intimidade com as discussões que
se pensa disso? Para não ficar uma palavra vazia, ou vêm ocorrendo nessa área, que essa proposta não
bastaria apenas um artigo: a partir de agora, a chegou aqui de surpresa, pegando todo mundo da
Agência Nacional se compromete com o uso noite para o dia. Ela vem sendo discutida e foi objeto,
democrático das águas. Pronto. Estaria resolvido o como já disse, de um seminário, cuja abertura foi feita
problema. pelo Presidente da República, que contou com a

Essa questão tem que ser respondida. Mas, participação de organismos não-governamentais, de
Secretários de Estado, inclusive do Secretário Tildensem dúvida nenhuma, com esse óbice da urgência

constitucional, não há como aprofundar o debate. Santiago, a quem inclusive convidei a fazer parte da
Mesa, representando os Secretários. Então, não é

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eliseu uma proposta nova. Tanto não é que, competente
Resende) - Vamos passar a palavra ao Sr. Ministro do como sempre, o Partido dos Trabalhadores já tem
Meio Ambiente José Sarney Filho. E, eventualmente, uma alternativa concreta. Se fosse algo de última
se assim o desejar S. Exa., ao Diretor-Geral da hora, um golpe legislativo, não teria tido tempo de
ANEEL, Dr. José Mário Miranda Abdo, para que em apresentar um substitutivo tão bem feito, por mais
seguida passemos para o bloco seguinte de brilhantes que sejam suas inteligências.
Parlamentares. Estamos abertos ao diálogo. Minha vinda aqui

O SR. MINISTRO JOSÉ SARNEY FILHO - Nas não significa que estamos com as portas fechadas à
minhas primeiras pCj.lavras aqui proferidas, eu disse conversa, evidentemente. Há mais convergências do
que achava - como acho - que o Parlamento é o que divergências de idéias. Tive oportunidade de,
fórum adequado para o aprimoramento das baseado nos pareceres da minha assessoria,
propostas, venham de onde vierem. Vou pedir que verificar as comparações. Muitas das propostas
algumas questões técnicas sejam esclarecidas pelo contidas no Substitutivo do Partido dos Trabalhadores
Dr. Kelman(?), muito mais competente do que eu são bem-vindas.
nessa área, mas deixo bem claro meu Como exemplo, vou citar uma pequena:
posicionamento. examinar e decidir sobre o pedido de outorga do

É preciso que haja regulamentação para o uso direito ao uso de recursos hídricos. A proposta do PT:
da água. Quanto a isso me parece que não há examinar e decidir sobre o pedido de outorga do
discordância. O que ocorre hoje em dia, e muito, é que direito ao uso de recursos hídricos em corpos d'água
um mesmo curso de água está tendo usos múltiplos e de domínio federal - é importante que se saiba que
sem ordenação adequada. Na realidade, o uso da estamos falando só de domínio federal - e fiscalizar
água está privilegiando muito mais os poderosos. as outorgas emitidas pelos órgãos responsáveis dos
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Estados e do Distrito Federal que receberam essa
-aélegação. É um aperfeiçoamento que tem de nossa
parte total apoio.

Outra emenda muito boa do PT diz respeito aos
servidores da ANA: nos termos do inciso IX do art. 37
da Constituição, fica a ANA autorizada a efetuar
contratação temporária, por prazo não excedente a
36 meses, do pessoaí.:técnico, imprescindível ao
exercício de suas atribuições institucionais. A
proposta do PT: a ANA constituirá, no prazo de 36
meses, a contar da publicação desta lei, o seu quadro
próprio de pessoal, por meio da.realização de
concurso público de provas ou de provas e títulos ou
da redistribuição de servidores de órgãos ou
entidades da administração federal direta, autárquica
ou fundacional.

Há muitas convergências. Mas o principal é que
todos achamos que é preciso que se regulamente e
que o desenho pode ser o de uma Agência Nacional
de Água, que não precisa ter - e já não segue 
necessariamente o mesmo desenho das outras
agências criadas. De minha parte também tenho
õuvido muito isso, inclusive na Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo, onde estive na
segunda-feira falando a respeito de recursos hídricos,
não propriamente sobre a Agência Nacional de
Águas. Tenho sentido uma preocupação muito grande
com relação a cobranças. Pelo desenho que entendo,
como está previsto na nossa legislação e a partir da
ANA, é importante dizer que o Ministério do Meio
Ambiente está aparelhado para que não haja
soluções de continuidade, mas não tem a flexibilidade
- e nem terá jamais - de uma agência nacional.

Mas as coisas não estão soltas. As políticas
estão sendo elaboradas, a legislação está sendo
trataqa, está tudo caminhando. Parece-me que a
grande reclamação diz respeito a tempo: o Governo
quer uma rapidez maior e sinto que alguns Deputados
desejam mais tempo para discutir. De minha parte,
quanto mais se discutir, melhor. Mas, como 'disse,
quem pediu a urgência e quem a pede formalmente é
o Executivo, que toma uma medida de Governo. Vou
tentar argumentar para que tenhamos mais tempo
para a discussão. Não obstante, desde já, coloco-me
à disposição, e o corpo técnico do Ministério também,
para as discussões necessárias, durante o tempo que
acharem conveniente. A partir de hoje, estamos
inteiramente à disposição dos Srs. Relatores, os mais
interessados, e do Poder Legislativo, para
continuarmos essa discussão que se inicia aqui, onde
é mais apropriada.

Não gostaria de entrar nas questões, digamos
assim, mais ideológicas:porque não foi esse o motivo
pelo qual me entusiasmei com a Agência. Até disse
isso, e foi publicado no Jornal do Brasil, na
Federação das Indústrias. Não sou adepto das
privatizações, não acho que elas vão acabar com
nosso problemas. Não acho que o desenho desses
comitês de recursos hídricos sejam feitos
especificamente para as privatizações. Acho que são
feitos para democratizar realmente a gestão dos
recursos hídricos.

Outro dia estive no Baixo Tietê, visitando o
Comitê de Bacias do Baixo Tietê, no Vale da Ribeira e
em vários outros lugares. Estou citando o Comitê de
Bacias Baixo Tietê, no noroeste de São Paulo, porque
ele, que já tem seis anos, me forneceu os dados. É
bem verdade que aquela é uma região rica, que
sempre teve recursos. Mas, a partir da criação,
conseguiram elevar os níveis de instalação de esgoto
e de fornecimento de água potável a quase 100% das
casas.

Ao final deste ano, com os investimentos que o
Comitê de Bacias do Baixo Tietê está fazendo na
região, 90% do esgoto vai ser tratado, índice superior
aos de Primeiro Mundo. Na realidade, há uma
participação muito grande da sociedade.

Se se observar bem, perceber-se-á que, hoje
em dia, há alguns rios - vamos falar numa linguagem
bem simples, para que tod,os entendam - que
fornecem água para reservatório de hidrelétrica, para
irrigação, para transporte e para uma série de coisas.
Isso está sendo feito desordenadamente e, na
realidade, os mais prejudicados são aqueles que não
têm poder de barganha.

Foi pensando nisso que me entusiasmei pelo
desenho da ANA. Se é verdade que existe, por trás
disso, um ordenamento dos serviços hídricos que vai
facilitar as privatizações e fazer com que as pessoas
tenham clareza no diagnóstico, é outro problema. Não
podemos deixar de melhorar as coisas no Brasil
pensando que, em melhorando, sejam passíveis de
privatização. Não é sob esse raciocínio que me tenho
motivado.

Se o Presidente permitir e V.Exas. desejarem,
sugiro que o Kelman(?} se pronuncie sobre questões
técnicas. Se não acharem necessário, não precisa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eliseu
Resende) - Vamos dar seqüência ao próximo bloco e
ouvir a Deputada Angela Guadagnin.
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A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN 
É um prazer, Sr," Ministro, estar novamente
conversando com V. Exa. sobre recursos hídricos.

Um pouco da minha experiência política foi
exatamente como Presidente do Comitê de Recursos
Hídricos do trecho.paulista do Rio Paraíba. Como tal,
tive oportunidade de' discuti. .atuar e ver a
responsabilidade e' a capacidade . de um comitê
descentralizado, com a participação da sociedade, do
Poder Público, tanto das esferas municipais quanto
estaduais, para conseguir resolver questões como
essa a que V. Exa..se referiu, com relação a obras de
infra-estrutura do Tietê.

A ANA não era assunto desconhecido, como
V. Exa. disse. Eu mesma, mais' ou menos um mês
antes de o projeto de sua criação vir para esta Casa,
já estava discutindo com meus assessores itens que
tinham sido fornecidos nessa audiência a que V. Exa.
se referiu. Antes até de ter possibilidade de
argumentar, a lei veio para a Casa. Agradecemos
publicamente aos nossos assessores, que têm esse
conhecimento que V. Exa. disse e que, rapidamente,
pela urgência do prazo,~m menos de uma semana,
elaboraram emendas, virando noites trabalhando,
especificamente uma. substitutiva, que já
apresentamos particularmente a V. Exa.

Mas ficamos preocupados com a ANA, em
razão de alguns pontos que permitem muito
claramente que a Agência centralize demais e
eliminam todo o poder de descentralização dos
comitês. A Lei n1l 9.433, de 1997, que. regulamentou,
no art. 38, a atribuição dos comitês, no' art 35, a
atribuição do Conselho Nacional de Recursos
Hídricos e, no art. 44, a atribuição das agências, é
totalmente contradita pela Lei das Agências. Quando
manifestamos preocupação com a descentralização
e as atribuições de cada uma dessas esferas, é
porque a ANA entra de formá contraditória em cada
um desses pontos. . .

Outra questão nos preocupa. V. Exa. citou o
Projeto de Lei nll 1.616, que está tramitando na Casa
sem a urgência constitucional pedida para a ANA Um
projeto de lei que vai regulamentar o gerenciamento
dos recursos tramita normalmente, tendo
possibilidade de discussão; o outro, que vai ser
subordinado a esse - ou deveria ser -, tramita em
regime de urgência constitucional. Como já foi dito por
outros companheiros, essa preocupação é muito
grande, e também já a levamos a V. Exa.

Outra questão que apresentamos diz respeito a
que outras agências criadas no País têm a figura de

um ouvidor, para ter COl1t;;lto'c:Iireto com a população e
com qualquer setor dli' sociedade, que pode ser
acionado quando questões conflitantes aparecem.
Na ANA não aparece essa figura. Isso também nos
preocupa.

Outro ponto muitodmportante que abordamos.
No início de sua intervenção, V. Exa. apresentou a
água como recurso escasso(e disse que a gestão da
água, de forma democrática, não pode ser
subordinada ao interesse econômico. No entanto, a
lei da ANA dispõe muito claramente que a água é um
bem econômico, que, ao contrário do que V. Exa.
disse, não deve ser subordinada ao social. A lei trata a
água como uma questão de interesse econômico e
não como de interesse social. Esses são pontos que
questionamos.

Ficamos até muito .orgulhosa de V. Exa. citar
nossa emenda substitutjva, mostrando que nossa
preocupação em relação à aceitação dessas

.emendas procede. Desejamos que não fiquem
somente em questõ~s pontuais, como o cargo de
contratação do servidor, para, inclusive, ser
independente do Gov~rno e autônoma, já que a
Diretoria-Executiva todà é nomeada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eliseu
Resende) - Concedo a palavra ao Deputado Sérgio
Novais. (Pausa.)

O próximo inscrito é o Deputado Aroldo Cedraz,
que está ausente, mas voltará. Não sei se o Deputado
Walter Pinheiro quer usar da palavra agora, porque
está inscrito também o Deputado Fernando Gabeira.
(Pausa.)

Deputado Walter Pinheiro.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO 
Quero usar da palavra. Abri mão naquela hora
.porque, depois de inscrever-me, soube que o critério
adotado é de dar-se prioridade ao proponente. Por
isso preferi obedecer a fila, disciplinadamente.

Sr. Presidente, c()meço !'!linha intervenção
tocando ria questão do prazo, porque inclusive nós do
PT erramos. Corremos para elaborar o substitutivo,
porque os prazos nos obrigaram, ou não teríamos
oportunidade de apresentar nenhuma sugestão mais.
O debate nas três Comissões estará muito restrito ao
Relator, que apresentará seu relatório, e não caberá,
por exemplo, a nenhum Deputado dessas
Comissões, apresentar sequer emendas, por conta
da urgência constitucional. Nós do PT deveríamos
discutir mais, apesar de termos apresentado dezenas
de sugestões e realizado debates com segmentos
diversos, feitos inclusive de forma atravessada.
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Quando V.Exa. diz que o prazo não pode ser foi uma das coisas que discütimos muito. Quem vai
considerado curto, porque já tinha havido debates, manejar isso? Será que é' isso, Ministro, que está
etc., V. Exa. não está sendo condizente com a aqui? Não é o· que está. Esse é o problema. Na
realidade. V. Exa. está há nove meses no Ministério, realidade, não temos isso apontado na legislação que
um tempo muito curto para discutir uma questão tão V. Exa.levanta..
complexa quanto estada água. Na realidade, Como prioridade; na proposta de V. Exa., estão
cumprimos uma exigência, fomos obrigados a essa apontadas .a seca e a poluição dos rios como
conduta. Portanto, vários ítens que inserimos no problemas centrais. Aí, como fica essa questão da
substitutivo talvez não contemplem ainda diversos priorização .do uso desses recursos hídricos em
outros pontos que serão· objeto de debate e de relação à escassez? Como o Ministério trabalha essa
conhecimento, que devem ocorrer ao longo do curso. priorização da demanda desse uso?
Por isso estamos pleiteando a eliminação dessa O SR. PRESIDENTE (Deputado Eliseu
urgência constitucional, para permitir inclusive um Resende) - Pedimos ao Ministro que responda ao
debate do mérito, contribuindo para aformação desse final.
novo ente e dessa visão. O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Vou

Na realidade, Sr. Ministro, Sr. Presidente, Sras. e deixar duas perguntas, para encerrar, inclusive, para
Srs. Deputados, achamos que o contexto em que está o representante da ANEEL. Seria importante que o
aplicada essa urgência na questão da Anágua... Ministro nos respondesse a algumas dúvidas.

(Intervenção fora do' ínicrofone. Inaudível.) Sr. Ministro, em vários artigos apresentados, há
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Para um completo esvaziamento do Conselho Nacional de

mim é Anágua, e vou dizer o porquê. Desculpem-me Recursos Hídricos, que diz respeito ao que V. Exa.
as mulheres, mas a anágua era uma peça muito tem dito da força da Agência, como uma experiência
utilizada pelas mulheres, que hoje está em desuso, que temos vivido nas outras agências, o chamado
cujo objetivo era inibir a transparência ou evitar que ente institucional, que, na prática, tem enfrentado
determinada quantidade de água se deslocasse para problemas sérios. Até o representante da Aneel tem
atingir um tecido. dito que as agências têm de se impor. Vamos lidar

Portanto, essa Agência, na minha opinião, efetivamente com operadores estrangeiros. Essa tem
terminou, Ministro, desfocando sua real função e sido a dificuldade da Anatel, da Aneel, a forma de
cumprindo a função de anágua: inibir transparências, como se relaciona com os operadores. Mesmo V. Exa.
na medida em que mexe na descentralização, cria dizendo que o Ministério é pequeno, a Agência vai ser
conflitos com a Aneel. Talvez, na pressa, esse tipo de menor ainda do que qualquer braço operacional
ente criado agora e as condições apontadas no desses"que operam nessa área do setor de energia
projeto selam as circunstâncias para tirar todas as elétrica, que é a experiência que estamos vivendo. Os
barreiras legais e empecilhos no processo de conglomerados são maiores e impõem condições. As
privatização dos setores de saneamento e de energia agências têm ficado muito mais à reboque do que
elétrica. Mexer na Chesf, Eletronorte e Furnas passa qualquer outra coisa.
por alterar padrões dos recursos hídricos Como V. Exa. entende, essa agência forte, esse
estabelecidos inclusive pela legislação. Essas modelo institucional, a partir inclusive do sistema que
condições aqui apontadas agora retomam a é inserido na lei, que é esvaziado, na medida em que
possibilidade desse tipo de debate e, portanto, cria as enfoca pontos da descentralização?
condições para eliminar essas barreiras. Através da Queria que o representante da Aneel me
eliminação da transparência, conduzamos a um respondesse sobre esse conflito de competência
processo que permitirá algo extremamente perigoso. estabelecido entre a Anágua e a Aneel, no que diz

Ministro, às questões econômica e social das respeito à concessão para aproveitamento do
águas eu diria que V. Exa. tem compreensão maior de potencial hidráulico para fins de geração de energia
que outras pessoas, pelo fato de ser nordestino e elétrica. Quais são os critérios que a Aneel tem
saberdas dificuldades. Um dos debates travados aqui trabalhado nessa direção?
no processo de privatização que envolvia Chesf e O SR. PRESIDENTE (Deputado Eliseu
Furnas era exatamente o manejo. O Rio São Resende) - Com a palavra o Deputado Aroldo Cedraz.
Francisco tem uma peculiaridade inusitada: é um rio O SR. DEPUTADO AROLDO CEDRAZ - Sr.
até o Sobradinho e outro depois de Sobradinho. Essa Presidente, Sr. Ministro, Sr. Presidente da Aneel,
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senhores dirigentes dos sindicatos urbanitários, Sras.
e Srs. Deputados, gostaria, inicialmente, de
cumprimentar o Governo por ter conseguido elaborar
um projeto que, na minha opinião, demonstra que tem
características superiores àquele enviado a esta
Casa, que tratava da política nacional de recursos
hídricos e que instituía o Sistema Nacional de
Recursos Hídricos.

Por se tratar de tem~ de muita abrangência e
complexidade, esta Casa procurou avaliar a proposta
do Governo com os critérios que permeiam todas as
atitudes parlamentares, qual não seja o maior deles,
os critérios da negociação, do entendimento, da
busca de soluções e do aperfeiçoamento. Ao
encaminhar a esta Casa esse projeto, como disse, em
qualidades bem superiores às que recebemos 
posso atestar isso, porque tive a incumbência de ser o
Relator da matéria num determinado período, e aqui
faço menção extremamente honrosa ao primeiro
Relator, que teve também muitos cuidados em
analisar a proposta, o ex-Deputado Fábio Feldmann,
de São Paulo - o Governo nos envia proposta em
regime de urgência constitucional, o que significa
dizer que, depois de determinado número de
sessões, salvo melhor juízo, 40 ou 42, caso não haja
discussão e votação em plenário ou a possibilidade
de inclusão na pauta, a pauta ficaria obstruída para
que o projeto fosse votado.

Estou aqui, Sr. Presidente, não porque tive essa
incumbência honrosa de relatar a Lei nº 9.433, de
1997. Estou muito mais preocupado como cidadão,
porque o trabalho da Lei nº 9.433, de 1997"n.ão foi do
Deputado Aroldo Cedraz, de jeito nenhum, mas
suprapartidário. E aproveito para agradecer as
menções honrosas feitas a mim pelo ilustre Deputado
José Machado, sem dúvida nenhuma um dos
principais esteios na construção dessa lei, hoje
respeitada dentro e fora do Brasil, porque tem um
mérito que está acima de muitos outros: foi discutida
com amplitude. Ouço muito aqui dos meus colegas
que ela foi aprovada em plenário, por praticamente a
unanimidade da Casa, exatamente porque foi fruto de
discussão que extrapolou os muros desta Câmara e
que envolveu toda a sociedade brasileira.

Posso falar isso porque até mesmo
companheiros que não são cidadãos brasileiros
participaram dessas discussões em vários momentos
e etapas. Por isso, talvez ela esteja gozando dessa
aceitação e respeito. Digo sempre que essa lei foi
fruto de ampla negociação, pertence à sociedade
brasileira e demonstra, pela primeira vez, duas coisas
que considero muito importante e que sempre

buscamos no processo democrático: a
descentralização do poder e a participação. A
participação nessa matéria a que me refiro é tão
importante, principalmente. porque não tivemos a
sorte, acho até que o Deputado José Machado falou
sobre isso há pouco, de herdar dos nossos
antepassados cultura sobre recursos hídricos.

Só para V.Exa. ter idéia, Sr. Presidente, se
formos à província vizinha de Mendoza, na Argentina,
vamos ver que a escolha do dirigente do distrito de
águas é, talvez, senão com certeza, mais importante
do que a do Governador da Província. Por quê digo
isso? Porque vamos tomar decisões - quem sabe?
- até felizes, mas - quem sabe? - apressadas.
Será que não estamos abrindo uma oportunidade
para aquilo que mais combatemos durante todo o
processo de discussão e aprovação da lei, pela
cultura que temos? Deveríamos encontrar, para essa
situação, esse campo temático, esse ramo do
conhecimento humano, uma lei que efetivamente não
permitisse desvios. Quantas vezes brigamos até de
forma - e aqui peço desculpas - deseducada com
pessoas que queriam inserir conceitos inadequados
ou fazer valer princípios que não eram os mais
próprios para a área de recursos hídricos?

Estou aqui, Sr. Presidente, muito mais para ouvir
e aprender. Mas posso dar alguma contribuição,
porque sei que não existe obra absolutamente
acabada, como não é a Lei n2 9.433, de 1997, até
porque foi motivo de veto do Sr. Presidente da
República. Depois, em audiência, mostrei a S.Exa. os
equívocos que havíamos cometidos. Talvez até por
isso a Liderança do Governo nesta Casa não tenha
submetido esses vetos ainda à discussão do
Congresso Nacional. No dia em que vi~rem, ninguém
se engane, mesmo tendo obrigaç~o de defender o
Governo, serão discutidos da mesma forma que
discutimos artigo por artigo e parágrafo por parágrafo
da Lei 9.433, de 1997, e, mais ainda, com o respaldo
que já temos de S.Exa., de voltar a repensar os vetos.
Fico feliz em ver na proposta que agora chega a esta
Casa que o Governo retrocede, que as brigas que tive
de enfrentar, as disputas que travei, talvez não
tivessem sido necessárias, porque, menos de dois
anos depois, estão voltando numa proposta do
próprio Governo, recuando em pontos e princípios
que seriam intransponíveis naquela oportunidade.

Sr. Presidente, continuo na mesma posição de
que essa lei tem valores que a sociedade ainda não
sabe. Talvez porque, como me disse o Presidente, na .
hora da sanção: quando descerem, verão que vão
perguntar se essa lei foi aprovada para contribuir para
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a reeleição, porque era à rfIómento da discussão da
reeleição no País e aqui na Casa. A reeleição estava
acima da Lei dos Recursos Hídricos, pelo menos do
ponto de vista da mídia. Mas, para mim, como
cidadão, não. Estou aqui há nove anos e entendo que
essa lei consagra princípios da democracia e de
resgate de valores da cidadania, que não tenho visto
aqui muitas vezes e não exagero em dizer isso, até
porque, repito, não sou seu autor. Ela é de autoria da
sociedade brasileira, não nasceu da minha cabeça,
mas fruto de inúmeras discussões. Tanto que,
mesmo depois do trabalho brilhante do Deputado
Fábio Feldmann, quando recebi a proposta, entendi
que era o momento de retomar as discussões, de
reconvocar a sociedade pelos avanços que Unhamos
conquistado, não só em relação ao modelo
governamental, mas também ao momento que
atravessamos no mundo. É preciso que saibamos
que o Brasil firmou uma posição importante de
resgate do maior compromisso assinado durante a
Eco-92, na Agenda 21, em dizer ao mundo que já
tínhamos o que o mundo exigia: disciplina para
enfrentar, no próximo século, o problema dos
recursos hídricos.

Sr. Presidente, aqui chamo a atenção do
Governo para a necessidade de uma discussão
ampla. Por isso, felicito V. Exa. e os colegas que
subscreveram este requerimento de audiência
pública. Coloco-me à disposição do Governo, dos
colegas da Oposição, que aqui levantaram pontos
que considero da maior importância, e dessa
perspectiva que vejo de um sentimento que era meu e
que hoje passa a ser nacionál, revelado na palavra do
Sr. Presidente da ANEEL, de que a tendência no
Brasil é buscarmos a outorga una como é hoje
praticamente no mundo inteiro. Não//ttá para
pensarmos que, com a constituição 1(e um novo
organismo, vamos conquistar os espaços que essa lei
precisa conquistar no Brasil perante os cidadãos, que
é a consciência da inclusão da água na agenda de
cada cidadão, a importância de entendermos que
telefonia, eletricidade, podemos gerir com
competência, a partir de uma agência, a partir de um
ponto centralizado, de um país tão diverso quanto o
nosso. Mas a questão da água está clara, até mesmo
onde hoje os princípios que são praticamente
difundidos no mundo inteiro, como os princípios
básicos da administração da água do mundo,
conquistados pelos franceses, inicialmente, hoje em
parte assimilados por nós: os princípios da
administração da água na Bacia do Uhr(?), na
Alemanha.

Temos, sim, de retomar as discussões, de
buscar uma ampla e completa compatibilização do
que se propõe agora a esta Casa e do modelo que
desejamos ter, compatível com nossa realidade,
dentro dos anseios e desejos da sociedade brasileira
de participação, porque, como disse, é possível
gerirmos telefonia e eletricidade de forma
centralizada e sem participação. Mas, no caso da
água, não podemos fazer a gestão sem a
participação do usuário.

Gostaria, Sr. Ministro, e aqui deixo a V. Exa. a
provocação e a pergunta, como também à Aneel, que
o Governo fizesse esse papel mais que qualquer
outro ente público, estimulando a criação dos comitês
de bacia, conscientizar mais, através da sua mídia
paga. Temos gasto tantos recursos com tantas coisas
neste País, sem conseqüência e resultados práticos e
imediatos. A sociedade espera tanto que
conscientizemos a Nação da necessidade da
implantação dos chamados "comitês de bacias", o
caminho pelo qual vamos encontrar o desenvolvimento
sustentável que queremos e o progresso, porque não
podemos ter desenvolvimento sem disponibilidade de
água, podemos pensar em Brasil, quando ainda 32%
das suas habitações não dispõem de esgoto de boa
qualidade. Não precisamos, para fazer isso, de uma
nova lei de urbanismo, porque a Lei n2 9.433, de 1997
já é suficiente. Estão aí os recursos alocados, não só
por estrangeiros, mas pelo próprio BNDES.

Sr. Presidente, já temos o parâmetro, que é a
bússola mais importante para a busca desse
desenvolvimento:Só vamos conquistar tudo isso que
estamos querendo, com a implantação ou não da
agência, se estimularmos a criação dos comitês de
bacia. É por aí que vamos buscar a conscientização
do desenvolvimento nacional como queremos.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eliseu

Resende) - Com a palavra o Deputado Fernando
Gabeira.

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA 
Sr. Presidente, vou ter de ser breve, e talvez não
possa nem ouvir as respostas, e peço desculpas, ou
perco meu avião.

Tenho a maior boa vontade com o projeto do
Governo. Tenho visto na Câmara, várias vezes, em
que essa questão se coloca ou com a Oposição
achando que o Governo está apressando ou com o
Governo achando que a Oposição possivelmente,
através dessa afirmação, queira pura e simplesmente
deter o processo.
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Neste-caso; -podíamos tentar quebrar essa polftica. O Governo precisa sair um pouco desse
desconfiança mútua de que um está querendo muita marasmo.
rapidez e o outro, muita lentidão, fazendo uma rodada . No caso da Agência, por exemplo, ela vai ter de
de negociações por meio da qual se vá examinar o estimular acordos regionais. Em 1992, quando foram
potencial. Isso fortaleceria muito a posição do eleitos Tancredo Neves, em Minas Gerais Franco
Ministro do Meio A"mbiente junto ao Governo, uma vez Montoro, em São Paulo, e Leonel Brizola, no Rio de
que S.Exa., fazendo uma rodada de negociações e Janeiro, foi feito um grande encontro para sabero que
sentindo que, no curso dela, não existe a intenção de os três Estados poderiam fazer com o Rio Paraíba e
protelar, mas pura e simplesmente a intenção de que tipo de subagência poderiam montar para regular
enriquecer o projeto, pode ficar mais à vontade dentro a questão daquele rio. Acho que o Governo deveria
do Governo para defender a posição de uma visão. estimular isso. No Rio de Janeiro, estamos debatendo

Eu queria dizer que era importante também. Eu a criação de uma agência carioca de águas,
reconheço que a Agência não é formuladora de exatamente com a intenção de regular essa questão
políticas e que existe um processo de formulação de naquele Estado, onde vivemos problemas
políticas próprias. Acredito, porém, que as seriíssimos. Acho que um dos aspectos que me
responsabilidades por nós assumidas com a Agenda fazem apressar a discussão e até a votação desse
21 nela deveriam ser contidas. E, dentro dessas projeto são as indefinições a respeito do
responsabilidades assumidas com a agenda 21 - e financiamento do esgoto.
o Deputado Aroldo Cedraz já falou disso de maneira No Rio de Janeiro, há problemas seriíssimos. As
mais ampla -, está o compromisso de assegurar a lagoas da Baixada de Jacarepaguá estão
cada cidadão determinada quantidade mínima de praticamente desaparecendo, viraram cloacas, não
água. têm mais condições de receber dejetos sólidos, não

Criamos uma Agência reguladora no Brasil que, existem mais como lagoas. O Rio de Janeiro, como
por mais bem intencionada que seja no sentido de talvez todas as outras capitais do Brasil, joga todo o
examinar o processo econômico, não se dispõe a seu esgoto no mar.
tentar garantir esse compromisso internacional, esse Temos de pensar também se a agência que
compromisso planetário que fizemos para que cada vamos criar é uma agência só de águas salgadas ou
indivíduo tenha 40 metros cúbicos de água diários de águas doces, se temos alguma coisa a ver com a
para a sua sobrevivência. Não quero nem dizer que a água salgada, se vamos regular também, num certo
Agência vai conseguir garantir isso, mas essa é uma nível, a poluição da Baía de Guanabara e outras
das preocupações estabelecidas no papel, porque poluições.
ela não foi feita pura e simplesmente para coletar Gostaria de tentar contribuir com emendas ou
recursos ou apenas para disciplinar o nível do pelo menos tentar contribuir com algumas idéias para
autoconsumo. É necessário que a Agência discipline o Governo em relação a todas essas questões. Tenho
também o subconsumo, o consumo abaixo do nível muito medo dessa situação em que se cria uma
digno para uma pessoa humana, e isso acontece no agência, estabelece-se a estrutura, define-se o
Brasil. quadro de funcionários, e o PT já apresenta uma

Já ouvi perguntarem para onde vão os recursos. emenda sobre o plano de carreira. Quer dizer, no
Seus recursos devem ter em conta isso também. Se fundo, entramos na discussão do crescimento do
arrecadamos de uma pessoa que lava 40 carros por aparato estatal. Não entramos, porém, na discussão
semana e temos esse dinheiro na mão, não vamos de como' a sociedade pode se beneficiar mais
empregar na rua, onde ele lava os 40 carros amplamente desse passo que estamos dando.
necessariamente. Podemos empregar num lugar Coloco-me à disposição do Ministro e de todos
onde inexista água. É muito mais racional. Então, os outros Deputados no sentido de colaborar com o
temos de pensar nesse aspecto. debate e quebrar a potencial desconfiança que possa

A outra questão que considero importante é existir de que um quer apressar demais e de que o
relativa ao fato de que é necessário o Governo fazer outro quer deter demais o processo. Podemos chegar
política nesse campo. E quando digo fazer política, a um nível de confiança mútua, avançarmos num
não há nenhuma crítica - o Ministro sabe que tenho ritmo previamente determinado e chegarmos a
respeito pelo seu trabalho e que trato o Governo com decisões consensuais também muito importantes.
fidalguia no Congresso -, mas é preciso fazer Quanto àqueles pontos que não forem consensuais,
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evidentemente, não haverá outro caminho a não ser
resolvê-los no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eliseu
Resende) - Antes de passarmos a palavra ao Sr.
Ministro José Sarney Filho e ao Presidente da Aneel,
para as respostas às· questões demandadas,
ouviremos o Deputado Sérgio Novais, anteriormente
chamado.

Com a palavra o Deputado Sérgio Novais.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS 

Obrigado, Sr. Presidente, Deputado Eliseu Resende.
Em primeiro lugar, quero pedir desculpas a todos por
ter tido de me ausentar momentaneamente..

Entre as rápidas observações que quero fazer,
destaco primeiramente as agências, Sr. Ministro José
Sarney Filho. Acho que esta é a hora de o Governo
Federal fazer uma avaliação dos trabalhos da
agências nacionais, a ANP, a Aneel e a Anatel. A
experiência que estamos vivendo há um ou dois anos
requer uma avaliação, para que tratemos a questão
com mais responsabilidade.

Ainda na semana passada, houve uma reunião
à qual o Diretor-Geral daaneel, José Mário Abdo,
estava presente. ,Estamos enfrentando algumas
dificuldades quanto ao relacionamento com a
Câmara Federal, com as Comissões desta Casa, no
tocante a informações, ou seja, esse relacionamento
ainda está num processo de aprimoramento, e isso
nos tem causado dificuldades. Quanto à relação com
o consumidor, acho que a avaliação também não é
boa. Pelas experiências existentes principalmente no
setor elétrico, do qual estamos mais próximos, temos
detectado que as agências foram criadas sem
nenhuma estrutura que comportasse a demanda
nacional dessas empresas privatizadas.

A Aneel, por exemplo, com um ano e meio de
vida, foi engenhada para ter outra dimensão e
deveria, pelo menos, fazer um monitoramento das
necessidades e controlar a qualidade da energia. E
hoje estamos submetidos a quê? Única e
exclusivamente às informações das concessionárias
privatizadas, que, claro, estão reduzindo o DEC(?) e o
FEC(?) a seu bel-prazer, dizendo que a energia está
melhor. No Ceará, por exemplo, os relatórios técnicos
dizem que a 'Ienergia melhora, e melhora
significativamente, quando, na prática, vemos queda
de qualidade absoluta em Fortaleza e demais regiões
do Estado.

Portanto, as agências estão distantes - e não é
só a Aneel. Podemos constatar o mesmo na ANP.
Nunca houve na história deste País tanto combustível

adulterado. E, agora, vemos na ANATEL, com esse
exemplo do satélite da Intelsat, como o interesse
nacional foi tratado.

E não interessa, Sr. Ministro, Srs. Deputados
presentes, usarmos a multa como instrumento. Isso

.não interessa, porque a Justiça levanta a multa,
suspende a multa, e ficamos resolvidos, e os
problemas continuam se avolumando. E essa não é a
sistemática de controle ou de imposição de uma
agência de serviços públicos.

Portanto, faço coro àqueles que acham que a
urgência prejudica e não agrega. São esses os
ensinamentos que essas agências estão a nos dar. A
sociedade brasileira está sofrendo e precisa que o
Governo Federal faça uma avaliação.

Soube que no Bndes recentemente tinha havido
uma discussão. Mas essa discussão tem de haver
aqui no Congresso Nacional, onde temos o poder de
alterar essas legislações que, com certeza, não estão
atendendo aos interesses do povo.

Também quero fazer uma observação sobre o
momento dessa movimentação, exatamente o
momento em que o FMI aponta, na carta com o
Governo Federal brasileiro, para a privatização do
setor de saneamento. Os Relatores têm de ver que
isso vem junto. No item XXVII da carta, parece-me,
está previsto que, depois das concessionárias, viriam
as geradoras e que o setor de saneamento estaria na
ordem do dia.

Então, a ANA vem junto com esse aparato de
providências que o Banco Mundial, o próprio FMI e o
Governo "Federal estão tomando para avançar o
processo de privatização num setor extremamente
delicado da economia brasileira, que está pouco
resolvido. E não acredito, de forma alguma, que será
a privatização do setor de saneamento que vai
apontar para a universalização desses serviços,
principalmente o de água.

Para finalizar, Sr. Ministro e Srs. Deputados,
quero dizer que precisamos ter um controle. Diante do
que levantou o Sr. Abelardo Oliveira e alguns Srs.
Deputados, aClio que não se pode fazer esses
controles por meio de multas. Está claro que as
multas não resolvem. Multar uma telefônica ou
consórcio não resolve, porque a medida é suspensa
imediatamente pela Justiça, e fica a sociedade a
sofrer os efeitos. Então, obrigatoriamente,
deveríamos ter na legislação mecanismos que
controlassem essas agências, e não só elas. No caso
específico da Agência Nacional das Águas, é preciso
a efetiva participação da comunidade, porque vai
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haver uma disputa muito célere e muito acirrada entre
o setor elétrico, o setor de saneamento, os
agricultores, aqueles que fazem transporte
hidroviário, enfim, vai haver grande disputa nesse
setor, que é diferenciado dos outros. E, se não
tivermos a participação efetiva da sociedade, vamos
tender a um caos, a uma situação de conflito sem
resolução. O setor elétrico é mais forte e está mais
organizado. Alguns setores vão preponderar,
enquanto outros mais necessitados e mais
desorganizados da sociedade vão sofrer por essa
situação.

Muito obrigado a todos pela atenção.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eliseu
Resende) - O Presidente do Sindicato dos
Urbanitários deseja também fazer uma pergunta
rápida ao Sr. Ministro, antes de sua exposição final.

O SR. ABELARDO OLIVEIRA FILHO 
Recentemente, uma ONG internacional publicou
relatório tratando a questão da água com bastante
preocupação; aliás, várias entidades e organismos
internacionais têm tratado da questão da água com
bastante preocupação. Chamou-nos atenção nesse
relatório a diminuição das espécies animais,
principalmente no Centro-Oeste brasileiro, região de
grande potencial de água doce. Segundo esse
relatório, isso é fruto não somente da degradação, do
uso irracional da água, mas principalmente da
utilização de fertilizantes e defensivos agrícolas na
região.

Ao lermos o projeto, porém, não vimos como a
ANA estaria pensando em tratar essa questão, ou
seja, qual a carga máxima de poluente permitida pela
própria sociedade para esses mananciais. Como a
ANA veria essa, além das outras questões aqui
manifestadas em relação aos usos múltiplos da
água?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eliseu
Resende) - Com a palavra o Sr. Ministro.

O SR. MINISTRO JOSÉ SARNEY FILHO - Vou
tentar, brevemente, responder àquilo que for possível.
E começo pelo representante do Sindicato dos
Urbanitários, meu caro amigo.

Acredito que, como não temos corpos d'água
que tenham o mesmo perfil, evidentemente, cada
comitê vai decidir qual a vazão máxima que pode ser
utilizada. Essa é a minha visão.

Quero aproveitar, Deputada Angela Guadagnin,
para dizer que agradeço as observações feitas aqui.
No meu entendimento, a proposta da ANA visa
fortalecer e o fortalece os comitês de bacia. Não

obstante isso, temos feito outras ações, meu querido
Deputado Aroldo Cedraz, referência no que se diz
respeito a recursos hídricos no Parlamento e no
Brasil. Aliás, modestamente, tive também uma
pequena participação nisso, porque eu era
Presidente da Comissão do Meio Ambiente e o
indiquei Relator, para que V. Exa. fizesse o brilhante
trabalho que apresentou; e me sinto um pouco
vaidoso por ter dado essa pequena colaboração.
Temos, no âmbito do Ministério, por intermédio da
Secretaria de Recursos Hídricos, tão bem dirigida
pelo Dr. Garrido, que também está aqui, feito esforços
tremendos e incentivado de todas as formas
possíveis, através de ações de educação ambiental e
de pequenos recursos, a instalação dos comitês de
bacia. Ainda este mês, provavelmente teremos uma
reunião do Comitê da Bacia do São Francisco com a
presença dos Governadores, aos quais eu tenho me
dirigido pessoalmente por telefone. Não sei,
entretanto, se vamos conseguir instalá-lo neste mês.

O meu entendimento, portanto, é o de que a
Agência Nacional da Água é feita para fortalecer os
comitês de bacia e para descentralizar gestão. E faço
um apelo aos Relatores no sentido de que isso fique
claro na lei. É lógico que o Ministro está falando com
absoluta franqueza. O Ministério se insere nessa
preocupação. É preciso que fique claro que a Agência
tem esse objetivo.

Então, desde já acato plenamente a proposta,
independentemente de qualqueroutro levantamento.

Por outro lado, quanto à questão levantada pelo
meu querido amigo Walter Pinheiro, sobre a seca e as
prevenções, quero dizer que isso está na proposta da
ANA, no inciso XI do art. 5º, inclusive objeto de
emenda do substitutivo que diz: Contribuir para a
solução de eventos críticos, tais como secas e
inundações, por meio de estudos e propostas,
visando subsidiar o planejamento e as ações dos
comitês de bacia, do órgão criado pelo sistema de
gestão de recursos hídricos dos Estados e as
diretrizes do Conselho Nacional, dentro do previsto. O
inciso XI da nossa proposta e o X do substitutivo fala
em planejar e promover ações no âmbito do sistema
nacional.

Portanto, estou inteiramente aberto a esse tipo
de sugestão e continuo dizendo que estamos à
disposição dos Relatores. E tenho notado que os
Relatores, evidentemente como companheiros dos
Deputados, não se vão furtar também a ouvir as
opiniões e à possibilidade de contemplá-Ias no seu
parecer. Também continuo dizendo que vou levar o
resultado desta reunião, as aspirações, as
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perplexidades e as dúvidas aqui levantadas e,
evidentemente, apresentá-Ias para o Governo como
um todo, e voltaremos a falar.

Quero dizer que o Ministro do Meio Ambiente,
no seu âmbito de ação, está inteiramente à
disposição para aperfeiçoarmos, nobre Deputado
Sérgio Novais. Acho que V.Exa. não estava aqui na
hora que eu disse e, por isso, vou repetir: o objetivo
nosso é justamente aperfeiçoar o gerenciamento dos
recursos hídricos. f\!ão passou pela cabeça do
Ministro - pode ter passado pela cabeça de outras
pessoas -, quando propôs a criação da Agência,
que ela servisse para possibilitar ou facilitar as
privatizações.

Como já disse anteriormente, o ordenamento
mais claro do gerenciamento dos recursos hídricos
vai facilitar para que aqueles interessados em
adquirir, ou aqueles Governos - a maioria dessas
companhias de saneamento são ou municipais ou
estaduais - possam fazê-lo. Mas é lógico que, com
clareza maior e uma política bem estabelecida, pode
favorecer àqueles que queiram alienar ou comprar
maior visibilidade. Isso, porém, não justifica que não
tomemos atitude no sentido de dar maior
ordenamento, transparência e participação na gestão
dos recursos hídricos.

Continuo imbuído desses objetivos e quero
passar claramente aos Relatores a visão do
Ministério do Meio Ambiente, que é esta. Tudo aquilo
que se encaixar nessa visão será muito bem-vindo e
acolhido. Tenho certeza de que o Parlamento, com as
tradições que tem de aperfeiçoamento e participação
democrática, melhora tudo o que recebe, não tenham
dúvidas. Tenho certeza de que essa proposta
também haverá de daqui sair melhorada. Se
pudermos estender a discussão, muito bem; se não
pudermos, já que não podemos fazer o ideal, vamos
fazer o possível.

O Ministério, com seus funcionários, está
inteiramente aberto. Segunda-feira, participarei de
entrega de comendas no Jardim Botânico do Rio de
Janeiro, pela manhã, mas, à tarde, já estarei aqui. Vou
reservar a semana toda para ficar à disposição do
Congresso Nacional, para qualquer dúvida levantada.
Peço desde já à minha equipe que fique em Brasília,
de plantão. Não obstante, espero dar uma resposta
ao Presidente da Comissão a respeito da
possibilidade de ampliarmos os prazos de discussão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eliseu
Resende) - Muito obrigado, Sr. Ministro. Com a

palavra, o Diretor-Geral da Aneel, Dr.. José Mário
Abdo.

O SR. JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO - Muito
obrigado, Deputado Eliseu. Gostaria de acrescentar
alguns esclarecimentos, dando destaque ao que foi
mencionado pelo ilustre Deputado José Machado, a
respeito do pagamento pelo uso da água. Realmente,
no caso da energia elétrica, é efetivamente recolhido
e pago, proporcionalmente à energia gerada, ou seja,
à quantidade de água que passa pelas turbinas das
hidrelétricas. E o item área alagada entra como
critério de rateio daquele montante. Se o montante é
dez, cem ou mil, ele será em função da energia
gerada, da água turbinada. E o rateio para um, dois ou
três Municípios será em função da área alagada. É
um item importante. Tudo isso como princípios
constitucionais.

No que diz respeito ao que disse o Deputado
Walter Pinheiro, quanto ao conceito para concessão
do potencial hidráulico, muito bem lembrado pelo
Deputado Aroldo Cedraz, no nosso entendimento, há

. uma clara figura ao fazer uma conjunção do que está
disposto no projeto da ANA com o disposto naquele
outro projeto de lei, também tramitando, da
declaração de reserva de disponibilidade hídrica e
sua automática conversão no ato de outorga da
Aneel, mediante licitação de concessão, virar uma
única outorga ao empreendedor, cria a figura de única
outorga. Portanto, a figura de conciliação com a área
de recursos hídricos, uso de águas, vira, na verdade;
uma garantia de se poder utilizar aquela
disponibilidade hídrica. Não é um problema, vem
contribuir positivamente.

No que diz respeito à questão também
levantada pelo Deputado Walter Pinheiro, acerca da
dificuldade de as agências enfrentarem grupos novos
que aqui se apresentam, diria que não tem faltado
firmeza e determinação por parte das Agências.
Particularmente, a Aneel, com menos de um mês de
vida, em dezembro de 1997, enfrentou apagões no
Rio de Janeiro, no difícil verão do Rio de Janeiro. Não
tinha um mês de vida a ANEEL ainda, não era fruto de
um novo tempo, com certeza, mas, com firmeza e
justiça, promoveu uma fiscalização em três meses,
apurou responsabilidades e fez um conjunto de
determinações. Como bem disse o Deputado Sérgio
Novais, não nos vamos afirmar apenas em cima de
multas, mas não abriremos mão delas, não
recearemos em aplicá-Ias quando necessário.
Naquele exemplo, foram aplicadas multas de 2
milhões a uma das empresas, e esse dinheiro já foi
recolhido. Recentemente, há 30, 45 dias, o TCU fez a
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análise. O TCU nos fiscaliza, temos controle. O
Congresso Nacional nos fiscaliza.' Estamos
cumprindo uma missão cívica e institucional. OTCU,
que também nos fiscaliza, julgou o processo de
auditoria que a ANEEL fez sobre a Light e a CERJ,
desse episódio do verão de 1997, e tirou uma
conclusão que encaminhou, inclusive, para a'
Comissão de Minas e Energia, dizendo que aprovava
o processo de fiscalização da ANEEL, que aplicou;
são estas as palavras, "uma pesada multa". FoLassim
que ele considerou, acrescentando que isso "servia
de exemplo para a nova atuação do papel do Estado"
- palavras dele.

Somos fiscalizados, estamos nos empenhando
para cumprir nossa missão. Tivemos dificuldades,
pois é uma cultura nova. De novo, em março, naquele
importante desligamento que houve' em' toda a
Região Sul, Sudeste e Centro-Oeste, quando houve
um confronto de grupos, não acatada no primeiro'
momento, houve firmeza e determinação da Aneel
para que fossem promovidos, num prazo máximo de
trinta dias, todos os ressarcimentos aos
consumidores que tiveram prejuízo no desligamento,
independente da comprovação de quem era a culpa.
Nesse enfrentamento, as empresas retrocederam, e
a Aneel tem hoje o acompanhamento permanente.
Podemos afirmar a V. Exas., como nunca procedido
antes neste País, 61 % dos pedidos de indenização
foram, sim, atendidos, ressarcidos, cerca de 8.800
pedidos de indenizações ressarcidos.

Quanto ao que disse o nobre Deputado Aroldo
Cedraz, sobre a importância dos comitês de bacias,
destaco também que a Aneel tem-se empenhado, e o
único comitê de bacia criado no âmbito federal 
existem outros comitês, mas federal é apenas este,
que é do Rio Paraíba do Sul - conta até hoje com a
importante ajuda e o apoio da Aneel para o seu
funcionamento.

Finalizando; também sobre a atuação .das
agências, quero dizer que, com certeza, não
viveremos de aplicações de multas. A multa vem
tardiamente, mas não abrimos mão dela. Tem havido
um reconhecimento importante por parte da
sociedade. Direitos do consumidor são defendidos
com muita clareza e transparência. E temos itens
importantes, como, por exemplo, no caso de
inadimplência, não se corta mais a conta. Se ela
vencer hoje, não se corta amanhã. Esse é um
regulamento da Aneel de mais respeito ao
consumidor. O reaviso é um exemplo: emita-se um
reaviso e se dê quinze dias de prazo nesse novo
aviso. E mais outra inovação: não se cobra a emissão

dessereaviso. O próprid'O"eputado Sérgio Novais tem
trazido ,contribuições. Temos incorporado um novo
regulamento que traz iriíportante forma de audiência
pública de melhoria dadef~sa e de mais respeito ao
consumidor. Com certêzá,' a modernidade na
prestaç~o do setViço público passa,
necessariamente, pormãisirespeito aos interesses
dós consumidores.

O representante dos:urbanitários falou sobre
fiséalização. Muito'pelo écíhtrário, a Aneel fiscalizou
no';seu primeiro ano devida, em 1998, 100% das
coiicess'ionárias do' País. Enão foram 9 milhões de
multas. Muito maisdo"que isso, foram 2.300
determinações, do Ri6'Grande do Norte ao Rio
Grande do Sul, que certamente reverterão em
antecipações: ''taçá issó'e'não faça aquilo". Duas mil e
trezentas fundamentais· determinações que também
estão sendo fiscalizadas: Ocorreram em 1998 e já
estão sendo fiscalizadas.!Já posso adiantar que mais
de 90% das 2.300 determinações da Aneel estão
sendo cumpridas 'pelos'! concessionários. Muda a
relação, .a firmeza,_adeterminação e há o
aprendizado. CrescemQl:) Juntos.em oportunidades
como no dia de hoje,n~sta profícua relação.

Estivemos nesta Casa na semana passada e
voltamos agora para outra audiência pública. É uma
relação de desenvolvimento da sociedade e de
fortalecimento da nossa .cidadania. Ganhamos todos,
ganham 'os brasileiros. Agradeço a oportunidade. ,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eliseu
Resende.) - Ao encerrar esta reunião, agradecemos a
S. Exa. o Sr. Ministro e ao Diretor-Geral da Aneel ''a
presença e queremos dizer aos Srs. Parlamentares,
em nome dos Relatores, que, se não receberem
instruções novas com relação à extensão do prazo,
iniciaremos o processade discussão do projeto de lei
na próxima quarta-feira, no âmbito das Comissões do
Trabalho, do Meio Ambiente e de Minas e Energia. A
partir da próxima quarta-feira, se não houver
instruções em contrário, iniciaremos o debate do
projeto de lei. :

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr.
Presidente, V. Exa., que é mais experiente do que eu
nisso, poderia nos orientar e, dizer o que nos resta
nessa questão do ponto de vlsta regimental, mesmo
depois desta discussão.

Na realidade, temos a possibilidade de ter três
relatórios. Provavelmente, teremos um Relator
nomeado para o plenário, o que, conseqüentemente,
abre'a possibilidí3-de de apresentação de emendas,
correto?
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Eliseu
Resende) - Gostaria de antecipar que estamos
tentando trabalhar juntos, os Presidentes e Relatores
das três Comissões de mérito, para que possamos ter
um trabalho unificado, unlssono e integrado, se for
passlve!. Assim, as três Comissões teriam
oportunidade de debater uma análise única das cento
e tantas emendas apresentadas até agora, para a
elaboração do texto definitivo.

Evidentemente, temos ainda a análise da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
para que, quando o assunto for ao plenário, se esse
prazo de urgência constitucional for realmente
determinado, tenhamos condições de debater um
documento já unificado.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO 
Certo. Entao, o substitutivo que apresentamos
relaciona-se com o projeto original...

O SR. PRESIDENTE (Deputado EJiseu
Resende) - Caberao emendas de plenário, é claro.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO 
Então, perde completamente a sua eficácia. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado. Eliseu
Resende) - Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
os nossos trabalhos.

Está encerrada a reunião.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Ata da 37- Reunião (Ordinária), realizada em
17 de novembro de 1999

Aos dezessete dias do mês de novembro do
ano de mil novecentos e noventa e nove, às
10h55min, no Plenário 4, do Anexo 11, da Cêmara dos
Deputados, reuniu-se a Comissão de Finanças e
Tributação sob a presidência de sua titular, Deputada
Veda Crusius, presentes os seguintes Deputados:
Max Rosenmann e Rodrigo Maia, Vice-Presidentes;
Deusdeth Pantoja, Jorge Khoury, José Aleksandro,
José Ronaldo, Manoel Castro, Paes Landim, Cezar
Schirmer, Edinho Bez, Germano Rigotto, Milton
Monti, Paulo Lima, Antonio Kandir, Custódio Mattos,
José Militão, Manoel Salviano, Carlito Merss, José
Pimentel, Milton Temer, Ricardo Berzoini, Fetter
Júnior, Odelmo Leão, Félix Mendonça, Luiz Salomão,
Evilásio Farias e Marcos Cintra (Titulares); AntOnio
Jorge, Francisco Garcia, José Lourenço, Lincoln
Portela, Pedro Bittencourt, Eunlcio Oliveira, Adolfo
Marinho, Antonio Cambraia, Luiz Carlos Hauly,
Sampaio Dória, Silvio Torres, Luis Carlos Heinze,
Caio Riela, Iris Simões e Pedro Eugênio (Suplentes).
Deixaram de comparecer os Deputados Betinho
Rosado, Roberto Brant, Armando Monteiro, Henrique

Eduardo Alves, Pedro Novais, . Nilo Coelho,
Cleonêncio Fonseca, Iberê Ferreira, Basilio Villani e
Coriolano Sales. Havendb Número regimental, a
Presidente declarou abertos os trabalhos. Foi
aprovada, unanimemente, a Ata da 368 reunião.
Expediente: A seguir, levou ao conhecimento da
Comissão a Distribuição nO 36, realizada em 16 de
novembro. Ordem do dia: Nos termos regimentais,
assumiu a Presidência o Deputado Max Rosenmann,
para que a Deputada Veda Crusius fizesse
encaminhamento para inclusão extrapauta, de
requerimento de sua autoria, propondo que fosse
constitulda uma Subcomissão Especial para,
juntamente com o Banco Central do Brasil,
acompanhar os trabalhos daquela autarquia, no
tocante a: polftica de juros; programa de
reestruturação; fornecimento de informaçOes da
alçada do banco; e avaliação quadrimestral de
desempenho. Manifestaram-se a respeito os
Deputados Manoel Castro, Rodrigo Maia, Milton
Temer, Pedro Eugênio, José Ronaldo, José Pimentel,
Luiz Carlos Hauly, Edinho Bez, José Lourenço,
Ricardo Berzoini, Custódio Mattos e Sampaio Dória.
Em virtude de a maioria dos que se manifestaram ter
sido contrária à matéria, a autora declinou da
colocação em extrapauta. Reassumiu a Presidência,
a Deputada Veda Crusius. 1) Requerimento do Sr.
Sampaio Dória, para que fosse constitulda uma
Subcomissão Especial da Comissão de Finanças e
Tributação a fim de junto ao Banco Central do Brasil
acompanhar, avaliar criticamente e dar parecer sobre
a implementação de medidas visando à redução das
taxas de juros para as pessoas flsicas e jurldicas.
Retirado de pauta pelo autor. 2) Projeto de Lei nO
2.259/96 - do Sr. Domingos Leonelli - que "Institui,
nas convençOes e nos acordos coletivos de trabalho,
o Contrato de Primeiro Emprego". (Apensados: PL
nOs 4.151/98 e 4.847/98). Relator: Deputado Max
Rosenmann. Parecer: pela inadequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela aprovação, com
emendas, do PL nO 4.151/98, apensado. Adiada a
discussão. 3) Projeto de Lei Complementar n° 177/97
- do Sr. Abelardo Lupion - que "Cria o Fundo
Nacional de Segurança Pública - FUNSEP, e dá
outras providências". Relator: Deputado Armando
Monteiro. Parecer: pela inadequação financeira e
orçamentária. Em virtude da ausência do Relator, o
parecer foi liço pelo Deputado José Pimentel. Em
votação: aprovado, unanimemente, o parecer. 4)
Projeto de Lei nO 2.213-A/96 - do Sr. Eduardo Jorge 
que "DispOe sobre a isenção de taxas em serviços
bancários para usuários de baixa e média renda".
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(Apen~ados: PL nº 2.214/96 e 2.256/96). Relator:
Deputado Fetter Júnior. Parecer: pela não implicação
da matéria com aumento ou diminuição da receita ou
da despesa públicas, não cabendo pronunciamento
quanto à adequação financeira e orçamentária do
Projeto, dos PL' nºs 2.214/96 e 2.256/96, apensados,
e do substitutivo da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e, no mérito,
pela rejeição do Projeto, de seus apensados e do
substitutivo da CDCMAM. Vista, em 3-11-99, ao
Deputado José Pimentel. Em votação: aprovado o
parecer, contra os votos dos Deputados José
Pimentel, Ricardo Berzoini, Carlito Merss e Milton
Temer. O Deputado José Pimentel apresentou voto
em separado. 5) Projeto de Lei nº 3.657/97 - do Sr.
Paulo Paim - que "Dispõe sobre o controle e a
transparência da arrecadação e destino da
Contribuição Provisória sobre a Movimentação
Financeira - CPMF, e dá outras providências".
Relator: Deputado Edinho Bez. 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 rejeição. Vista, em
3-11-99, ao Deputado José Pimentel. Retirado de
pauta pelo Relator. 6)'Projeto de Lei Nº 4.775/98 - do
Sr. Milton Temer - que "Altera a legislação do imposto
de renda retido na fonte sobre rendimentos de
aplicações financeiras, inclusive de beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior". (Apensado:
PL nº 4.778/98). Relator: Deputado José Ronaldo.
Parecer: pela compatibilidade e adequação
financeira e orçamentária do Projeto e do PL nº
4.778/98, apensado, e, no mérito, pela rejeição de
ambos. Vista, em 10-11-99, ao Deputado José
Pimentel. Retirado de pauta, por solicitação do
Deputado Fetter Júnior. 7) Projeto de Lei nº 4.776/98
- do Sr. Milton Temer - que "Altera o parágrafo único
do art. 19 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de
199511

• Relator: Deputado Custódio Mattos. Parecer:
pela compatibilidade e adequação financeira e
orçamentária do Projeto e, no mérito, pela rejeição.
Vista conjunta, em 10-11-99, aos Deputados José
Pimentel e Rodrigo Maia. Em votação: aprovado,
unanimemente, o parecer. 8) Projeto de Lei nº 404/99
- do Sr. José Pimentel - que "Torna obrigatória a
instalação de porta de segurança nas agências
bancárias e dá outras providênciasll

• (Apensado: PL
nº 628/99). Relator: Deputado Antonio Cambraia.
Parecer: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminição 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 nº 628/99,
apensado, com Substitutivo,_ e pela rejeição da
emenda apresentada a este. Vista conjunta, em
10-11-99, aos Deputados Jorge Khoury e Basílio
Villani. Adiada a discussão. 9) Projeto de Lei nº
785/99 - do Sr. Ubiratan Aguiar - que "Dispõe sobre a
dispensa de expedição de precatórios aos
pagamentos de obrigações de pequeno valor pela
Fazenda Federal, Estadual e Municipal".
(Apensados: PL nºs 860/99 e 1.442/99). Relator:
Deputado Félix Mendonça. Parecer: pela adequação
financeira e orçamentária do Projeto e dos PL' nºs
860/99 e 1.442/99, apensados, e, no mérito, pela
aprovação, com Substitutivo. Na discussão da
matéria, o Deputado Fetter Júnior parabenizou o
Relator e fez questão de registrar que o Projeto ali
examinado era objeto da Comissão Especial que
trata da Proposta de Emenda Constitucional sobre
Precatórios, da qual fazia parte, cujo relatório havia
sido apresentado no dia anterior e que começara a
ser apreciado, por aquela Comissão, faltando apenas
deliberar sobre os destaques. Disse que votaria com
o Relator, embora considerasse inócua esta
deliberação, em função da tramitação da Proposta de
Emenda Constitucional que, na hipótese de sua
aprovação, e por ser lei maior, disciplinaria a matéria
toda, mas nem por isso a comissão poderia deixar de
deliberar a respeito, baseada no que ainda viria a
ocorrer. Em votação: aprovado, unanimente, o
parecer. 10) Projeto de Lei nº 4.899-A/99 - do Poder
Executivo (MSC nº 107/99) - que "Altera a redação
do art. 3º da Lei nº 9.311 , de 24 de outubro de 199611

•

Relator: Deputado Basílio Villani. Parecer: pela
adequação financeira e orçamentária. Em virtude da
ausência do relator, o parecer foi lido pelo Deputado
Manoel Castro. Em votação: aprovado,
unanimemente, o parecer. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, a Presidente encerrou os trabalhos
às 13 horas, antes convocando reunião para a
próxima quarta-feira, dia 24. E, para constar, eu,
Maria Linda Magalhães, Secretária, Lavrei a presente
Ata, que, depois de lida, discutida e aprovada, será
assinada pela Presidente e encaminhada à
publicação no Diário da Câmara dos Deputados. 
Deputada Veda Crusius, Presidente.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

Ata da 23! Reunião (Ordinária), realizada em
5 de outubro de 1999.

Aos cinco dias do mês de outubro de mil
novecentos e noventa e nove, às treze horas e
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quarenta e cinco minutos, no Plenário 5 do Anexo 11
da Câmara dos Deputados, reuniu-se ordinariamente
a Comissão de Seguridade Social e Família, sob a
presidência do Deputado Alceu Collares
Presidente, estando presentes os Deputados Enio
Bacci, Laura Carneiro e Eduardo Barbosa 
Vice-Presidentes; Airton Roveda, Alcione Athayde,
Almerinda de Carvalho, Angela Guadagnin, Antonio
Palocci, Armando Abílio, Arnaldo Faria de Sá, Carlos
Mosconi, Darcísio Perondi, Djalma Paes, Dr.
Rosinha, Eduardo Jorge, Euler Morais, Henrique
Fontana, Jandira Feghali, Jorge Alberto, Jorge Costa,
José Unhares, Udia Quinan, Lúcia Vânia, Marcondes
Gadelha, Marcos de Jesus, Osmânio Pereira, Pastor
Amarildo, Rafael Guerra, Raimundo Gomes de
Matos, Regis Cavalcante, Renildo Leal, Rita Camata,
Roberto Jefferson, Sérgio Carvalho, Teté Bezerra,
Ursicino Queiroz e Vicente Caropreso - Titulares; e
Almeida de Jesus, Celcita Pinheiro, Costa Ferreira,
Eurico Miranda, Ivanio Guerra, Jair Meneguelli, João
Matos, João Ribeiro, Pedro Corrêa, Saulo Pedrosa,
Serafim Venzon, Waldemir Moka e Wilson Braga 
Suplentes. Deixaram de registrar suas presenças os
Deputados Dr. Benedito Dias, José Carlos Coutinho,
Lavoisier Maia, Nilton Baiano, Remi Trinta e Saraiva
Felipe. Os Deputados Arlindo Chinaglia, Odelmo
Leão e Teima de Souza, não membros da Comissão,
também registraram suas presenças. Abertura:
Havendo número regimental, o Sr. Presidente
declarou abertos os trabalhos e dispensou a leitura
da Ata da reunião anterior, por haver sido
previamente distribuída cópia da mesma aos Srs.
Parlamentares. Em votação, foi aprovada por
unanimidade a Ata. Ordem do dia: 1) Projeto de Lei nº
1.527/99 - do Poder Executivo (MSC nº 1.115/99) 
que "Dispõe sobre a contribuição previdenciária do
contribuinte individual, o cálculo do benefício, altera
dispositivos das Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas de 24
de julho de 1991, e dá outras providências". Relatora:
Deputada Jandira Feghali. Parecer: favorável, com
substitutivo, ao Projeto e às Emendas nºs 1,3,4,5,7,
8,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,35,36,37,
39,44,45,46,47, 49, 50 e 57; favorável parcialmente
às Emendas nºs 9, 18,22,23,24,25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 38, 40, 41, 42, 43, 48, 51, 54 e 56; e
contrário às Emendas nºs 2, 6, 34, 52, 53 e 55
apresentadas no Plenário da Casa. O Deputado
Jorge Alberto designado Relator do Parecer do
vencedor apresentou o relatório. Parecer: favorável
ao Projeto de Lei nº 1.527/99 e as Emendas nºs 3, 4,
7,8,10,11,37,38,54 e 57; pela aprovação parcial
das Emendas nºs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,

21 , 22, 23 e 35;·e pela rejeição das Emendas nºs 1, 2,
5,6,9,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,
39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
53, 55 e 56, com substitutivo, nos termos do parecer
vencendor do Relator. Para encaminhar a votação da
matéria usaram a palavra os Deputado Arnaldo Faria
de Sá, Jandira Feghali, Angela Guadagnin, Antonio
Palocci, Marcondes Gadelha, Eduardo Jorge,
Darcísio Perondi, Lúcia Vânia, Dr. Rosinha, José
Genoíno, Rita Camata, Arlindo Chinaglia, Ursicino
Queiroz, Roberto Jefferson, Vicente Caropreso, Euler
Morais, Enio Bacci e Henrique Fontana. Encerrado o
encaminhamento o Presidente determinou de ofício
que a votação fosse feita pelo processo nominal.
Aprovado o parecer do Deputado Jorge Alberto com
30 votos a favor e 13 contra. Votaram Sim os
Deputados Airton Roveda, Almerinda de Carvalho,
Armando Abílio, Laura Carneiro, Marcondes
Gadelha, Ursicino Queiroz, Darcísio Perondi, Euler
Morais, Jorge Alberto, Jorge Costa, Osmânio Pereira,
Teté Bezerra, Carlos Mosconi, Eduardo Barbosa,
Udia Quinan, Lúcia Vânia, Rafael G':Ierra, Raimundo
Gomes de Matos, Sérgio CarValho" Vicente
Caropreso, Alcione Athayde, José Unhares, Pastor
Amarildo, Roberto Jefferson, Renildo Leal, Celcita
Pinheiro, Costa Ferreira, Ivanio Guerra, Waldemir
Moka e Pedro Corrêa. Votaram Não os Deputados
Marcos de Jesus, Rita Camata, Angela Guadagnin,
Antonio Palocci, Dr. Rosinha, Eduardo Jorge,
Henrique Fontana, Arnaldo Faria de Sá, Alceu
Collares, Enio Bacci, Djalma Paes, Jandira Feghali,
Regis Cavalcante e Almeida de Jesus. A Bancada do
PSB/PCdoB apresentou destaque de votação em
separado. Em votação nominal, rejeitado o destaque
por 29 votos sim e 13 não. Votaram Sim os
Deputados Airton Roveda, Almerinda de Carvalho,
Armando Abílio, Laura Carneiro, Marcondes
Gadelha, Ursicino Queiroz, Darcísio Perondi, Euler
Morais, Jorge Alberto, Jorge Costa, Osmânio Pereira,
Teté Bezerra, Carlos Mosconi, Eduardo Barbosa,
Udia Quinan, Lúcia Vânia, Rafael Guerra, Raimundo
Gomes de Matos, Sérgio Carvalho, Vicente
Caropreso, Alcione Athayde, José Unhares, Pastor
Amarildo, Pedro Corrêa, Roberto Jefferson, Renildo
Leal, Costa Ferreira, Ivanio Guerra e João Matos.
Votaram Não os Deputados Rita Camata, Angela
Guadagnin, Antonio Palocci, Dr. Rosinha, Eduardo
Jorge, Henrique Fontana, Arnaldo Faria de Sá, Alceu
Collares, Enio Bacci, Djalma Paes, Jandira Feghali,
Almeida de Jesus e Regis Cavalcante. A Bancada do
PT apresentou três destaques de votação em
separado que foram votados e rejeitados. A Bancada
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do PDT apresentou destaque em separado
posteriormente retirado por a bancada ter entendido
que seu pleito fora contemplado pelo relator. O inteiro
teor da reunião foi gravado, devendo ser transcrito e
publicado posteriormente, passando a fazer parte
integrante desta Ata. O Presidente encerrou os
trabalhos às dezesseis horas e trinta minutos. E, para
constar, eu, Eloísio Neves Guimarães, Secretário,
lavrei a presente Ata, que, depois de aprovada, será
assinada pelo Presidente, Deputado Alceu Collares,
e encaminhada à publicação no Diário da Câmara
dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Havendo número regimental, declaro aberta a
presente reunião.

Por ter sido distribuída cópia da Ata nº 22,
dispenso sua leitura e coloco-a em discussão.
(Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-Ia, coloco-a
em votação.

Os Srs. Deputados que estiverem de acordo
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovada.
Votação do parecer vencedor ao PL n2 1.527/99,

que dispõe sobre a contribuição previdenciária do ,
contribuinte individual, o cálculo do benefício, altera
dispositivos das Leis n2s 8.212 e 8.213, ambas de 24
de julho de 1991, e dá outras providências.

Contamos com a presença, nesta reunião, de
várias lideranças sindicais, inclusive da Central Única
dos Trabalhadores - CUT.

Concedo a palavra ao Deputado Jorge Alberto
para leitura do seu relatório.

O SR. DEPUTADO JORGE ALBERTO - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os problemas da
Previdência Social são gravíssimos e requerem
urgentes e profundas medidas.

Neste ano, o déficit do INSS deverá se avizinhar
dos 10 bilhões de reais e, na ausência de
substanciais correções, crescerá exponencialmente,
ameaçando a própria continuidade do pagamento a
cerca de 18 milhões de aposentados e
pensionistas.Não podemos, de forma alguma,
permitir que isso ocorra. É preciso agir com presteza.

Talvez V. Exas. estejam se perguntando por que,
no passado, apesar de todas as dificuldades, o
sistema conseguiu pagar seus compromissos. Seria
uma indagação óbvia. Não seria a previsão de
insolvência apenas algum tipo de terrorismo? Esta é
uma outra pergunta.

A resposta é que, no passado,. usamos
instrumentos que não mais podemos ou desejamos
utilizar. Em primeiro lugar, o aumento desenfreado
das alíquotas. Em 1940, as alíquotas eie contribuição
previdenciária eram da ordem de 3% para o
empregado e também para o empregador. Hoje, as
alíquotas dos empregados são de 10%, na média, e
as do empregado, de 22%. Essa última sem teto, ou
seja, incidindo sobre toda a folha salarial. Hoje, temos
a previdência mais cara do mundo: 32% sobre a folha
de salários. A título de exemplo, na Alemanha, país de
estrutura etária extremamente envelhecida, a
contribuição empregador mais empregado é da
ordem de 19,5%; nos Estados Unidos, 12,5%. O
resultado não poderia deixar de ser outro: uma
progressiva informalização do mercado de trabalho,
fazendo com que qualquer tentativa de aumento das
alíquotas nominais se converta em ganho nulo ou
mesmo negativo da arrecadação previdenciária.
Assim, não há como aumentar mais as já
elevadíssimas contribuições.

Nessa trilha, chegamos ao final da linha.
O segundo instrumento foi o mais injusto dos

tributos: a inflação. Na Previdência esse foi um
instrumento covarde e ignóbil de confisco da renda
,dos aposentados e pensionistas. Na concessão, onde
os doze últimos salários de contribuição não eram
corrigidos monetariamente para cômputo do valor
dos benefícios, na manutenção, através da
subindexação do reajustamento inflacionário dos
benefícios.

E, hoje, como o Governo vem mantendo à tona
o sistema insolvente do INSS: primeiro, cortando no
osso outras despesas, muitas delas de grande
importância social; segundo, através do
endividamento do Estado, com os decorrentes
pagamentos de juros. Dados os crescentes e
explosivos déficits projetados - e aqui contei com as
projeções demográficas atuariais dos Ministérios do
Planejamento, Orçamento e Gestão e da Previdência
e Assistência Social, do .Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada - IPEA e do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística - IBGE, é simplesmente
impossível cobri-los com maiores cortes ou maior
endividamento.

Fica, portanto, claro que não temos saída. O
preço da falta de providências será a inexorável
insolvência. Os remédios são amargos, sim, não há;
porém, como evitá-los. Poderemos minorá-los.

A missão de que me incumbiu o Presidente da
Comissão de Seguridade Social e Família, Deputado
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Alceu Collares, com o respaldo do meu partido, por atribuição financE/ira ficou a critério da Comissão de
mE/io da liderança do Deputado Geddel Vieira Lima, Finançás e Tributação desta Casa.
foi o de conciliar dois objetivos conflitantes: o Lerei a parte príncipaldo relatório e o voto,
reequilíbrio do sistema do INSS e, ao mesmo tempo, porque, assim, irei explicando alguns pontos.
o respeito às expectativas dos segurados. .Projeto de Lei n2 1.527, de 1999

Com efeito, há que se 'balancear a eficácia das Dispõe sobre a contribuição previdenciária do
ações corretivas no campo econômico-financeiro. Ao contribuinte individual, o cálculo do benefício, altera
mesmo tempo, a preservação mínima da dispositivos das leis nlls 8.212 e 8,213, ambas de 24
continuidade das promessas de benefícios, por mais de julho de 1991, e dá outrasprovidências.
irrealistas e irresponsáveis que sejam. Em outras Autor: Poder Executivo
palavras, não pode haver quebras, transições Relator: Deputado Jorge Alberto
abruptas, e sim lentas e progressivas. I _ Relatório

Esse foi justamente o foco da minha ação: Fui designado, pela Presidência desta
negociar exaustivamente para que o remédio amargo Comissão, para emitir parecer ao Projeto de lei n2 .
seja administrado gradualmente. Infelizmente, não 1.527, de 1999, em função da rejeição do Parecer da
em doses homeopáticas, pois o paciente sofre de ilustre Relatora, Deputada Jandira Feghali.
patologia aguda. Em contrapartida, não em dose O Projeto de Lei em epígrafe, de autoria do
única, o que poderia comprometer a própria saúde do Poder Executivo, propõe alterações às Leis nl!s 8.212
paciente. e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991 , que dispõem,

Assim chegamos a uma solução de consenso. O respectivamente, sobre o Plano de Custeio da
MPAS cedeu, e nós também, chegando a um Seguridade Social e os Planos de Benefícios da
compromisso técnica e politicamente, a meu ver, Previdência Social.
viável: um período de transição de seis anos, em que, As principais alterações propostas são:
gradativamente, o fator previdenciário entrará em Redução das sete atuais categorias de
vigência. Nada de sustos, nada de choques. Ao invés, segurados: empregado, empregado doméstico,
ponderação e gradualismo que sempre trabalhador avulso, empresário, trabalhador autônomo,
caracterizaram minha vida profissional e política. equiparado a autônomo e segurado especial, para

Ao mesmo tempo, não me posso furtar a fazer quatro: empregado, empregado doméstico, contribuinte
as correções necessárias, sem as quais estaria indMdual e segurado especial;
cometendo um ato de extrema irresponsabilidade Redução da contribuição dos contribuintes
com os milhões de brasileiros contribuintes que individuais de 20% para 11 %, desde que comprovem
dependem da Previdência Social. Assim entendi ser a· o efetivo recolhimento da contribuição da empresa a
missão de que me incumbiu o PMDB e a aceitei como que prestem serviço;
um desafio de grande magnitude. Certamente, Redução da multa na indenização de tempo
receberei muitas críticas. Talvez não tenhamos pretérito, de 1% ao mês para 0,5% ao mês;
atingido o ideal, mas o ótimo é inimigo do bom. Elevação da contribuição das empresas,

Passemos à leitura do relatório. incidente sobre a remuneração paga a contribuintes
Convém frisar que estava acompanhando de individuais que lhes prestem serviço de 15% para

perto o movimento em defesa da assistência à saúde 20%;
pública do País, quando, junto aos demais colegas e Extinção gradual da escala de salário-base, que
ao Presidente desta Comissão, tentávamos resolver hoje restringe a contribuição e o benefício do
o problema da vinculação constitucional para trabalhador a uma escala progressiva; . .
recursos da saúde. De certa forma, isso fez com que Tratamento diferenciado entre o sonegador, que
eu modificasse todo o roteiro dos meus trabalhos e é aquelE/ que não paga, nem declara os seus débitos
me debruçasse sobre uma matéria complexa, que é a à Previdência Social, e o inadimplente, que é aquele
previdência, deixando bem claro a todos os que me que, apesar de não dispor de recursos para quitar
escutam, colegas Deputados, imprensa, que, com .obrigações, as declara na Guia de Recolhimento ao
esse parecer, busquei estar diante da questão Fundo· de Garantia por Tempo de Serviço e
atinente à Comissão de Seguridade Social e Família, Informações da Previdência Social - GFIP. para o
que represento, com respeito ao mérito. A questão da sonegador, é proposta uma elevação de 100% nos
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percentuais das multas de mora, que passarão a
variar entre 8% e 100%. Para os inadimplentes, esses
percentuais serão reduzidos em 50%, ou seja,
mantidos nos atuais patamares;

Extensão do salário-maternidade hoje,
restrito às seguradas empregadas, empregadas
domésticas, trabalhadoras avulsas e seguradas
especiais - às seguradas autônomas, empresárias e
facultativas; estabelecimento de carência de 12
meses para sua concessão e transferência da
responsabilidade de seu pagamento da empresa
para a Previdência Social;

Vinculação do pagamento do salário-família à
comprovação da freqüência do filho à escola, com
idade entre 7 e 14 anos;

Modificação na forma de cálculo dos beneffcios,
mediante ampliação do período de contribuição
utilizado para apuração do salário de benefício e
adoção de um fator previdenciário;

O salário de benefício - valor-base para o
cálculo da renda mensal dos benefícios - que
consiste na média aritmética simples dos 36 últimos
salários de contribuição do segurado, passa a
contemplar todos os seus salários de contribuição do
segurado. Para o segurado já filiado à Previdência
Social, a contagem dos salários de contribuição terá
como termo final a competência julho de 1994.

No caso de aposentadorias por tempo de
serviço e por idade, o salário de benefício será
multiplicado pelo fator previdenciário, determinado
em função da idade, da expectativa de sobrevida e do
tempo de contribuição do segurado, na data do início
do benefício. Como resultado, poderá ocorrer
redução ou majoração no valor do salário de
benefício.

Em sua justificação, o Poder Executivo alega,
entre outros objetivos, dar continuidade ao processo
de regulamentação da Emenda Constitucional n2 20,
de 16 de dezembro de 1998; aprimorar o sistema
previdenciário dos trabalhadores da iniciativa privada
em face das mudanças do mercado de trabalho e à
evolução demográfica; incorporar trabalhadores
autônomos e outros não assalariados à Previdência
Social; estabelecer uma relação mais estreita entre
contribuição e benefícios; combater a fraude e a
sonegação e simplificar procedimentos administrativos,
com redução de custos operacionais.

O Projeto de Lei n9 1.527, de 1999, recebeu 57
emendas em plenário, sendo 32 supressivas, 3
substitutivas, 12 modificativas e 10 aditivas, quais
sejam:

Emendas de n2s 1 a 5, de autoria do Deputado
Arnaldo Faria de Sá, \!Iue propõem a unificação da
redação proposta para o § 62 do art. 12 da Lei n2

8.212, de 1991.
São várias emendas. Passarei adiante, porque

V.Exas. já tomaram conhecimento delas.
Voto do Relator
Em que pese o mérito do Projeto de Lei n2

1.527, de 1999, na busca de soluções para os
problemas da Previdência Social, proponho-lhe
algumas mudanças que, certamente, imprimir-Ihe-ão
significativo avanço.

Entre as propostas do projeto em pauta,
destaca-se a que inclui o trabalhador avulso na
categoria de segurado contribuinte individual,
implicando-lhe, além de outros prejuízos, aumento de
sua alíquota de contribuição - hoje, de oito, nove ou
onze por cento - para vinte por cento.

A equiparação do trabalhador avulso ao
contribuinte individual, a meu ver, desrespeita o inciso
XXXIV do art. 72 da Constituição, que dispõe:

"'Art. 72 São direitos dos trabalhadores
urbanos e rurais, além de outros que visem
a melhoria de sua condição social:

XXXIV - igualdade de direitos entre o
trabalhador com vínculo permanente e o
trabalhador avulso. 11

Proponho, portanto, a manutenção da
categoria de segurado trabalhador avulso e de sua
forma de contribuição igual a do empregado, nos
termos da legislação vigente, alterando-se os
dispositivos pertinentes do projeto.

No que tange ao salário-maternidade, o inciso
XVIII do art. 72 da Constituição Federal garante à
trabalhadora urbana e rural:

"licença à gestante, sem prejuízo de
emprego e do salário..."

Assim, para não inibir a contratação de
mulheres gestantes, é necessária a exclusão da
carência proposta para o salario-maternidade devido
à empregada, inclusive doméstica, e à trabalhadora
avulsa, mediante modificação dos arts. 25 e 26 da Lei
n9 8.213, de 1991, alterados pelo art. 22 do Projeto e
supressão de seu art. 62• Para as demais
trabalhadoras, no caso as seguradas autônomas,
empresárias e facultativas, proponho a redução do
período de carência de 12 para 10 contribuições
mensais, por coincidir com a carência exigida pelos
planos de saúde.



Art. 46 ..

§ 12 Em nenhum caso, ainda que se
trate de reunião extraordinária, o seu horário
poderá coincidir com o da Ordem do Dia da
sessão ordinária ou extraordinária da
Câmara ou do Congresso Nacional."

E a Ordem do Dia começa impreterivelmente às
16 horas.

Retorno a palavra a V. Exa.
O SR. DEPUTADO JORGE ALBERTO - Sr.

Presidente, está V. Exa. me alertando para o horário
estabelecido para o início da Ordem do Dia, que é as
16 horas, não é isso?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Sim, Deputado, eu o estou alertando, mas,
provavelmente, alguns Deputados queiram debater o
relatório de V. Exa.

O SR. DEPUTADO JORGE ALBERTO 
Combinado, Sr. Presidente.

Mostra-se necessária a inclusão da expressão
"vier a" no caput do art. 4º, como forma de deixar
explícito que a regra ali proposta somente se aplica
àqueles que ainda não cumpriram os requisitos para
a concessão do benefício, bem como acréscimo de
um artigo, para garantir àqueles que já cumpriram
esses requisitos o direito ao cálculo do benefício
segundo as regras então vigentes.

Em relação ao fator previdenciário, proponho as
seguintes alterações:

- Implantação gradativa da aplicação do fator
previdenciário durante 60 meses, para minimizar
seus efeitos na expectativa daqueles que estão na
iminência de se aposentarem.

- Na aplicação do fator previdenciário, por uma
sugestão do Ministério da Previdência - acabei de
recebê-Ia e de inclui-Ia nesse meu parecer -,
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Considerando ser princípio constitucional e do 1994, principalmente em face do desemprego, bem
direito tributário que nenhuma penalidade pode como evitar os efeitos negativos do processo
retroagir para agravar a situação do contribuinte, inflacionário sobre salários de contribuição relativos a
proponho alteração à redação dada pelo projeto ao competências anteriores a julho de 1994.
caput do art. 35 da Lei nº 8.212, de 1991 , para deixar Mostra-se necessária a inclusão da expressão
claro que os novos percentuais das multas de mora ''vier a", no caput do art. 42, como forma de deixar
incidirão sobre contribuições relativas a fatos explícito que a regra ali proposta somente se aplica
geradores ocorridos a partir da publicação da nova àqueles que ainda não cumpriram os requisitos para
lei. a concessão do benefício.

A vinculação da redução da alíquota de O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
contribuição do contribuinte individual à comprovação - Nobre Deputado Jorge Alberto, desculpe
do efetivo recolhimento da contribuição da empresa a interrompê-lo, mas só quero adverti-lo quanto ao § 12

que presta serviço mostra-se imprópria, pois, a esse do art. 46, que diz:
segurado não compete fiscalizar as contribuições
previdenciárias, e, sim, ao órgão público pertinente.

Por outro lado, essa dedução não deve ser
concedida sem que a Previdência Social se cerque
das garantias mínimas de que, pelo menos, houve, de
fato, a prestação de serviço, o efetivo pagamento da
remuneração e o registro, por parte da empresa, da
operação realizada.

Desta forma, proponho a inclusão na redação
dada ao § 4º do art. 30 da Lei n2 8.212, de 1991, da
expressão "declaraçja", c.omo alternativa à expressão
"recolhida", o que propiciará a dedução com a prova
da efetiva prestação do serviço.

A mais, para quitar dúvidas quanto ao correto
limite da dedução a ser efetivado pelo contribuinte
individual, proponho também que este limite seja
correspondente à 9% do salário de contribuição para
evitar deduções acima desse limite e não privilegiar
esse contribuinte em relação ao empregado.

A ampliação do período básico de cálculo do
salário de benefício para todo o período contributivo
do segurado poderá prejudicar aqueles que não têm
como manter uma contribuição constante e uniforme
durante toda a vida laboral. Por isso, proponho sejam
consideradas, para esse fim, somente os maiores
salários de contribuição correspondentes a, no
mínimo, 80% de todo o período contributivo, mediante
alteração ao art. 29, da Lei nº 8.203, de 1991.

Para os segurados já filiados ao Regime Geral
da Previdência Social, proponho que o número
mínimo de salários de contribuição utilizados no
cálculo do salário de benefício corresponda a 60% do
tempo transcorrido, da competência julho de 1994 ao
início do benefício, limitado a 100% de todo o período
contributivo, via alteração do art. 4º do projeto. Tal
medida beneficia aqueles segurados que não
conseguem manter a periodicidade de suas
contribuições ao longo do período após julho de



O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Sr. Presidente, gostariade uma orientação da Mesa.

Já que o Relator apresentou seu voto e ainda
não fez a leitura do substitutivo, em razão de ele ser
bastante diferente da proposta original, indago à
Mesa, já que não haverá discussão, apenas
encaminhamento, qual será a oportunidade para que
possamos apresentar o destaque das emendas com
o parecer pela rejeição e com a aprovação parcial.

Se não teremos discussão, gostaria de saber de
V. Exa. qual será o procedimento da Mesa, para que
possamos apresentar os destaques das emendas
rejeitadas das aprovadas parcialmente e qual?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Terminada a fase de encaminhamento, antes de
passar para a votação, tem V. Exa., regimentalmente,
sem liberalidade nenhuma, o direito de apresentar
tantos destaques quantos quiser.

Satisfeito, nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá?
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÃ

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)

- Com a palavra a Deputada Jandira Feghali.
A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI - Sr.

Presidente, gostaria de um esclarecimento do
Relator.

Deputado Jorge Alberto, não ficou claro, pelo
menos para mim, numa leitura primeira do seu
relatório, qual a regra real de base de cálculo do
benefício, inclusive nas modificações aqui feitas em
relação a quem já está e quem vai entrar no mercado,
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proponho um acréscimo ao tempo de contribuição, de No meu parecer, que'apresento à consideração
5 anos, para as mulheres e, de 10 anos, para o dos senhores, busquei, nesse curto intervalo de
professor e professora. tempo, um entendimento entre o que o Governo

A Constituição, no inciso I do § 79. do art. 201, pensava e o que eu, em consonância com o partido e
assegura à mulher a aposentadoria com 5 anos a com a assessoria do IPt=A, do próprio Ministério do
menos de contribuição do que o homem. Vale dizer .Planejamento e do IBGE.. apresentaria de avanços à
que, aos 30 anos de contribuição, o valor de sua proposta original.
aposentadoria deverácorresponder à do homem, aos A meu ver, proponho uma série de avanços que
35 anos de contribuição, admitindo-se idênticas·as têm a concordância e n~turªlmente o entendimento
variáveis idade e expectativa de sobrevida. com o Governo, por intermédio do Ministro Waldeck

Da mesma forma, o § 89. do art. 201 da Ornélas. Inclusive, na tarde de ontem, após cinco
Constituição assegura ao professor ou professora horas e meia de entendimentos, fechamos essa
aposentadoria com redução no número de proposta que trago à consiperação dos senhores.
contribuições. É meu parecer.

O projeto não observa esses mandamentos O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ -
constitucionais, exigindo que homem e mulher, Sr. Presidente, peço a palavra para uma orientação.
professores ou não, para que possam ter valores O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
idênticos de benefícios, tenham de possui~..t~mpos .-. Concedo a. palavra ao Deputado Arnaldo Faria de
idênticos de contribuição. Portanto; esse foi .um Sá!
acréscimo para atender esses .princípios.
constitucionais. . .

- Ao segurado com direito à aposentadoria por
idade é garantida a opção pela não aplicação do fator
previdenciário.

Uma vez que os valores das aposentadorias por
idade já são extremamente baixos, não é razoável
admitir que as mesmas possam vir a ter seus valores
reduzidos. Por outro lado, é perfeitamente admissível
que elas possam ser beneficiadas, caso o novo
cálculo resulte em valor superior àquele que seria
devido segundo a regra proposta.

Diante do exposto, votamos pelo aprovação do
Projeto de Lei n2 1.527, de 1999, na forma do
substitutivo anexo, com a aprovação das emendas de
n!ls 3, 4, 7, 8, 10, 11, 37, 38, 54 e 57; aprovação
parcial das emendas nlls 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23 e 35 e rejeição das emendas n!ls 1,2, 5,
6,9,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,39,
40,41,42,43;44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55
e56.

Sala da Comissão, nesta data, Deputado Jorge
Alberto.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao
acabar de ler este relatório e meu voto, tenho a dizer
aos senhores que tivemos claramente duas posições
até então. Tivemos um parecer, rejeitado na
Comissão de Seguridade Social, que propunha algo,
e dois pareceres, que foram aprovados em outras
Comissões, que seguem à risca a proposta original
do Poder Executivo.
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porque aqui há uma diferenciação entre média
aritmética e média com denominador fixo no tempo.

Portanto, gostaria que ficasse mais claro qual é
a regra de base de cálculo do benefício.

O SR. DEPUTADO JORGE ALBERTO - Pelo
meu entendimento, a regra de base de cálculo será
feita em um sessenta sessenta avos. Teremos 6 anos
de transição, não é isso?

A SRA. DEPUTA'DA JANDIRA FEGHALI- É o
fator.

O SR. DEPUTADO JORGE ALBERTO - Não é
isso?

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI 
Estou dizendo a base de cálculo.

O SR. DEPUTADO JORGE ALBERTO - O fator
em si.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI 
Não, Deputado Jorge Alberto, estou me referindo à
base de cálculo, que não ficou claro em relação aos
80% das contribuições, e a questão dos já segurados,
em que se considera 60% de um período fixo de julho
de 1994 para cá.

Quero entender claramente qual é a diferença e
o que está exatamente proposto aqui.

O SR. DEPUTADO JORGE ALBERTO - Pelo
entendimento que nos foi apresentado, teríamos
cinqüenta e nove sessenta avos do cálculo do
benefício com as regras atuais, os últimos 36 meses,
e, sobre um sessenta avos, incidiríamos o fator.
Entendeu mais ou menos, Deputada? Aí seria com as
novas regras. Portanto, os cinqüenta e nove sessenta
avos seriam calculados com as regras atuais, as
últimas 36 contribuições, e, a partir daí, esse um vai
evoluindo até formar sessenta avos, no final de 5
anos, pelos novos cálculos, com as 80 maiores
contribuições, e aí seria inserido o fator.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI 
Para ficar claro, Deputado, os já segurados à
Previdência continuam utilizando, no mínimo, .pelo
que está aqui, os 36 últimos meses sobre o qual se
aplica o fator previdenciário gradual?

O SR. DEPUTADO JORGE ALBERTO - É isso.
Gradual.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI- Eos
novos que entrarão é onde se aplicam os 80%, é
isso?

O SR. DEPUTADO JORGE ALBERTO - E o
fator integral.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI- Das
contribuições.

O SR. DEPUTADO JORGE ALBERTO -Isso.
A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI- São

80%.

O SR. DEPUTADO JORGE ALBERTO - É.
A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI 

Então, só vão valer 80% melhores para os que forem
entrar no mercado ainda, e não para os que já estão
segurados pela Previdência.

O SR. DEPUTADO JORGE ALBERTO - Não,
vai incidir sobre o tempo de aposentadoria de cada
um. Por exemplo, se há, num primeiro impacto,
cinqüenta e nove sessenta avos, então, dia a dia, os
cálculos daqueles que forem se aposentando serão
proporcionais ao tempo de contribuição anterior e o
que faltou de complemento para o novo cálculo futuro.
Entendeu mais ou menos, Deputada?

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI- Não
está muito claro, porque aqui não fica evidente a
utilização do denominador do tempo fixo de julho de
1994 para cá, que sempre funcionou como um
deflator, no raciocínio que fizemos no relatório
anterior.

A utilização do tempo fixo como critério é um
deflator. E aí não seria uma média aritmética, pelo
que entendi.

Portanto, o que não está claro para mim é onde
se usa média aritmética e onde se usa equação .
anterior com tempo fixo no denominador. Isso não
ficou claro.

O SR. DEPUTADO JORGE ALBERTO - Mas
podemos aprofundar melhor esse assunto.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Sr. Relator, um esclarecimento.

Na página 7 do voto do Relator, V. Exa. diz:
"Proponho, portanto, a manutenção da categoria de
segurado trabalhador avulso e de sua forma de
contribuição igual a do empregado, nos termos da
legislação vigente...". No substitutivo que V. Exa.
apresenta, onde aparece isso?

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- O senhor vai colaborar conosco, e a Segurança
também, de tal maneira que possamos realizar nosso
trabalho sem qualquer tipo de perturbação. Gostaria
que os amigos prestassem colaboração.

Deputado Ursicino Queiroz, V. Exa. está
convidado, bem como a Deputada, a fazer parte da
Mesa, por uma simples razão: não há mais lugares
vagos.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
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Há companheiros da imprensa e também da
assessoria que estão sentados. Portanto, peço a
essas pessoas que, quando aparecerem Deputados,
revezem o assento com S.Exas.

Deputada Jandira Feghali, V. Exa. está
convidada a fazer parte da Mesa para que a esquerda
e a direita fiquem aqui equilibradamente controlando
a Mesa.

Peço que cedam os lugares aos Deputados que
estão chegando. Os amigos já estão dando sua
colaboração.

Volto a palavra para o Deputado Jorge Alberto.
Não permitiremos mais esclarecimentos,

porque, senão, vamos ficar a tarde toda aqui. De
acordo com o Regimento Interno, só há o
encaminhamento contra ou a favor. Vou lero art. 192.

"Art. 192. Anunciada uma votação, é
lícito o uso da palavra para encaminhá-Ia,
salvo disposição regimental em contrário,
pelo prazo de cinco minutos, ainda que se
trate de matéria não sujeita a discussão, ou
que esteja em regime de urgência."

§ 12 Só poderão usar da palavra
quatro oradores, dois a favor e dois
contrários, assegurada a preferência, em
cada grupo, a Autor de proposição principal
ou acessória e de requerimento a ela
pertinente, e a Relator.M

Com a palavra o Relator.

O SR. DEPUTADO JORGE ALBERTO 
Concedo a palavra ao Deputado Arnaldo Faria de Sá,
que estava fazendo uma observação.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Sr. Presidente, a observação que fiz se refere ao voto
do Relator, página 7, em que propõe a manutenção
da categoria segurada ao trabalhador avulso, na
forma de contribuição igual ao do empregado. Mas,
no substitutivo, não há menção àquilo que o Relator
quer manter, que é a condição de trabalhador avulso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Por favor, silêncio.

O SR. DEPUTADO JORGE ALBERTO - Nobre
Deputado, fechamos esse parecer e esse substitutivo
há pouco tempo. Acato a observação do Deputado
Ârnaldo 'Faria de Sá, porque faz parte do nosso
parecer e é uma decisão que foi acatada
consensualment~. Essa foi uma das exigências que
fizemos. E vou convocar imediatamente a Dra.
Verônica, que nos prestou assessoria legislativa, para
a inclusão desse artigo, de fundamental importância.

Acato a decisão de V. Exa., nobre Deputado
Arnaldo Faria de Sá.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Obrigado, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Qual é o artigo?

O ~R. DEPUTADO JORGE ALBERTO - O do
trabalhador avulso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Com a palavra o Deputado Eduardo Jorge, para
falar contra, de acordo com o Regimento.

O SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI- Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Concedo a palavra ao Deputado Antonio Palocci.

O SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI - Sr.
Presidente, sugiro a V.Exa, tendo em vista que o
relatório foi lido aqui - nem poderia ser de outra
forma - e distribuído neste momento, para que, com
a compreensão de todos, inclusive do Sr. Relator, ao
invés de duas colocações contra e duas a favor,
possamos ter três ou quatro, para que o debate se dê
de forma mais ampla nessa Comissão.

Proporia a V. Exa. que levasse isso em
consideração, na medida em que o relatório nos
chegou neste momento. Se pudéssemos ter três ou
quatro inscrições, tenho certeza de que 9 Relator vai
concordar com isso, na medida em que se propõe um
debate com modificações em relação ao projeto
original.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO JORGE ALBERTO - Con
cordo com a tese de V.Exa.: pode inscrever três a fa
vor, três contra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Gostaria de saber a opinião dos Líderes, se eles
têm manifestação a favor ou contra essa proposição
do Deputado Antônio Palocci? (Pausa).

Só vamos desconhecer o Regimento Interno se,
coletivamente, por consenso, nesta circunstância
houver impedimento. (Pausa.)

Um só voto contra. Não posso desobedecer ao
Regimento Interno.

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
Deve V. Exa. estar atento ao fator limitante do qual se
lembrou neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- O problema é de horário.
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o SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
É preciso dividir bemesse tempo para caber ainda a
votação e discussão de emendas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- O Deputado Marcondes Gadelha tem razão.

Em vez de cinco minutos, serão concedidos três
minutos para cada um. E falarão só quatro Deputados
contra e quatro a favor. Reduza o tempo. Está bem
Deputado? O.k.

Com a palavra o Deputado Eduardo Jorge.
O SR. DEPUTADO EDUARDO JORGE - Sr.

Presidente, continuo insistindo numa tese que venho
desenvolvendo aqui na Comissão de que o principal
problema nesta questão reforma da Previdência, que
é necessária, é a falta de um modelo onde se quer
chegar. Tanto por parte da Oposição, como do
Governo há deficiências em relação a esta questão
que impedem uma discussão mais produtiva e com
mais clareza.

Insisto, por exemplo, na questão do teto das
aposentadorias, que até hoje não está definido, como
não está definido o teto dos funcionários da ativa. A
questão da progressividade. Sou a favor da
progressividade, mas do jeito que foi apresentado,
com a progressividade confiscatória, só podia dar no
que deu. E a própria questão a que retorno, que é o
sistema básico único, valendo para todos, sem
exceção, seja ele juiz, seja ele um pescador lá no Rio
Grande do Norte.

Portanto, essa é a questão básica no Brasil para
discutir uma reforma da Previdência. Insisto em que
não há um modelo para que a população saiba com
clareza onde se quer chegar. E aí ficam fazendo
essas reformas, corta aqui, corta acolá e essa é mais
uma delas.

Na discussão anterior, levantei dois pontos que
considero inconstitucionais nesta última proposta que
veio agora. Uma é a questão da discussão da
diferença entre o homem e a mulher; a outra é a
questão da introdução da idade mínima.

Disse naquela ocasião, V. Exa. lembra, que
esses dois pontos são inconstitucionais. Isso não
quer dizer que eu não tenha convicção, por
honestidade intelectual e política, de dizer que são
necessárias à discussão numa reforma séria essas
duas questões: a idade e a questão do homem e da
mulher. Mas do jeito que está vindo é inconstitucional.

O nosso Relator, o novo Relator, até já procurou
amenizar a segunda inconstitucionalidade, no caso
da mulher, reconhecida inclusive. Essa forma que ele
apresentou, discutindo provavelmente com o próprio

Ministério, é o reconhecimento de que tínhamos
razão no sentido de qtJe esse .ponto em relação à
mulher é inconstitucional abordar nesse projeto de
let

Porém, a questão da idade mínima precisa ser
discutida constitucionalmente. Sou a favor da idade
mínima, mas de forma diferenciada. Não pode haver
uma mesma idade mínima para um peão da
construção civil, um trabalhador rural, um juiz, um
oficial militar, o pessoal do Legislativo. São ombros
diferentes. Portanto, tem que ser estabelecidas
idades mínimas bem diferenciadas, progressivas.
Quem pode mais, mais idade mínima, mais rigorosa.

Mas isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
opinião pública, é uma discussão constitucional. O
nosso Relator, Deputado Jorge Alberto, avançou
bastante, mas essa questão continua inconstitucional,
infelizmente.

O fator previdenciário, ao exigir, de forma
disfarçada, a idade mínima e indiferenciada, para
todas as pessoas, recebam elas um salário mínimo,
dez salários mínimos, ou vinte salários mínimos, é
injusto e. inconstitucional.

Portanto, Sr. Presidente, apesar - tenho de
admitir - do esforço do nosso colega, Deputado Jorge
Alberto, esse projeto não pode contar, do meu ponto
de vista, com o voto da Oposição, com o voto do meu
partido.

Por isso, votaremos contra. Continua sendo
inconstitucional, Deputado, Jorge Alberto.
Certamente, se aprovado aqui e aprovado no
plenário, pode ter certeza, vai outra vez cair no
Supremo Tribunal Federal, para uma discussão sobre
a constitucionalidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Com a palavra o Deputado Antonio Palocci, que
falará contra.

O SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI - Sr.
Presidente, estão perguntando se não vai fazer
alternado.

(Não identificado)- Não tem ninguém a favor.

O SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI - Sr.
Presidente, SrAs e Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Os que vão falar a favor são contra. (Risos.)

O SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI - Sr.
Presidente, em primeiro lugar, quero reafirmar esse
ponto inicial abordado pelo Deputado Eduardo Jorge,
que há uma discussão de modelo que precisa ~star

no pano de fundo do debate sobre a reforma da
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Pr~vidência, que, infelizmente, .não está claramente A principal delas é oAato de que se proCl"ra
definidq. .. . . introduzir, por intermédic)ç1eJei complementar, aquilo

Os prinCipais países, do rnundoestão q~~ ~ó se pode introduf,ir por meio Constituição da
caminhando para um conceito de seguridade que se República e não por meie,d~lei complementar, que é
baseia fundamentalmente no conceito não:de seguro, Ó conceito da idade. Principalmente, Sr. Presidente,
mas de seguridade pública. U!T1 sistema elT1que todos .quando este Congre~~q Nacional, em outras
os trabalhadores, independentemente da sua ocasiões, já rejeitou o' .critério que ora está se
especificidade, podem ter garantidos o direito à sua propondo, por meio de I~ior~inária.
aposentadoria, bemcorn~oS"direitõs previde'lciários' Portanto, quero f~zêr essa afirmação e um
como um todo. . '.' registro aqui, Sr. Preside'1te. Essa é outra medida

No Brasil, o que observamos é que se caminha proposta pelo Governo que vai morrer no Supremo
no sentido oposto. O .(3overno até. começa a apelidar Tribunal Federal, porque desrespeita um decisão já
a nossa Previdência de seguradora.do trabalhador, tor:nada pelo Congresso, Nacional. E o Supremo
~ol1âuzindo o processo por .um conceito mais cabível Tribunal Federal, que na :semana passada corrigiu
para o setor privado; não para Osetor público, não ~m.a decisão absurda tomada pelo Governo, que fez
para a seguridade. social. SÉmãonão teria sentido, Sr. este Congresso vot~upor cinco vezes a contribuiç&o
Presidente, cobrar da sociedade tantas contribuições dos inativos, com certeza, irá corrigir mai~ essa
para a seguridade como se cobra hoje, a exemplo da ilegalidade que se comete quando se tenta aprovar a:
Cofins, da CPMF. Todas elas com o argumento idade mínima como se fosse um processo
correto de que são necessários recursos para a constitucional. '
seguridade. Mas na hora de aplicar os recursos para a Para terminar, Sr. Presidente, há uma questão
seguridade, dizem que é preciso ter um seguro e não ainda mais perversa neste relatório. E peço a atenção
uma seguridade. Então· se tira direitos dos do Sr. Relator, porque tenno certeza de que S. Exª ~ai
trabalhadores. considerá-Ia em seu relatório.

O Governo caininhá no sentido da seguridade Não é possível, Sr. Relator, Deputado Jorge
para arrecadar e caminha no sentido do seguro para Alberto, argumentarmos para os trabalhadores
pagar. Essa é a questão fundamental que dá brasileiros que, no dia de hoje, este Congresso vai
embasamento ao debate que·estamos realizando introduzir o critério de carência de dez meses para as
aqui. trabalhadoras rurais poderem receber o

O Governo não abre mão das contribuições salário-maternidade. (Palmas.) Não é possível que
para seguridade, tanio eque elas representam uma 'isso seja feito ·pelo Congresso Nacional. Tenho
arrecadação para o Orçamento de 2000 de 134 certeza de que o Deputado Relator não pôde avaliar
bilhões, com uma despesa prevista de 120bilhões. com o alcance necessário essa questão.
Ou seja, vale a seguridade para arrecadar, vale a Tenho certeza de que esta Comissão, que é a
visão de seguro para tirar os direitos dos Comissão de Seguridade Social e Família do
trabalhadores. Essa é a questão de base. Congresso Nacional, não levará a plenário uma

Em segundo lugar,.qUero· dizer que há proposição que retira das trabalhadoras rurais u'Tl
mudanças no relatório .apresentado pelo Deputado, direito que é sagradó e constitucional: o direito ao
que vão rio sentido de amenizar.. alguns efeitos· salário.;maternidade, exigindo uma carência de dez
absolutamente perversos.do projeto .original. Um meses. Retirando, portanto, das centenas de milhares
deles já destacado pelo Deputado Eduardo Jorge; de trabalhadoras, o direito à maternidade, que é um
que é a questão dos cinco anos para as mulheres, direito biológico.
porque o projeto original cometia uma violência O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu ColI?res)
extrema no çaso das mulheres;· a questão dos. - O tempo de V. Exª se findou.
professores; a questão daqueles que se' aposentam O SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI- É um
por velhice. Isso está retirado do presente relatório. direito garantido pela Constituição. É um direito. à

Portanto, há medidas, no presente relatório; que vida, que não pode ser levada à votação no
são resultado de um amplo debate que já houve .Congresso Nacional. Essa é uma medida de extrema

. nessa .Casa.. Isso é .posW"ô.' Mas permanecem responsabilidade social que este Congresso fez na
questões fundamentais com as. quais não podemos Constituição na 1988. Um retrocesso nesse sentid,Çl
concordar. seria inadmissível, não para nós, da 0po2Iç,ão, map
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para qualquer Deputado "e principalmente para
qualquer Deputada desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Com a palavra o Deputado Darcísio Perondi, para
falar a favor. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO DARCfslO PERONDI - Sr.
Presidente, srªs e Srs. Deputados, quero
cumprimentar o nobre Relator, meu companheiro de
partido, Deputado Jorge Alberto, pelo seu brilhante
Relatório. Soube, nestes dias, que ganhou a tarefa de
ser Relator com competência, com tranqüilidade.
Teve capacidade de ouvir, foi valente para avançar.
Corrigiu, sim, distorções que tinha o projeto. Soube
negociar com altivez, com a área técnica do Governo,
e o projeto melhorou. O projeto veio para esta Casa
não fechado, mas para ser trabalhado pelos
Parlamentares. E o Deputado Jorge Alberto teve essa
competência.

Há necessidade, sim, de se fazer a reforma. É
surdo, cego e mudo quem não vê que o regime geral
da Previdência tinha no passado um déficit de
aproximadamente 7 bilhões de reais; no ano
retrasado, em torno de 5 bilhões de reais, e este ano
fecha com quase 10 bilhões de reais.

Em cinco anos, os aposentados receberão um
verdadeiro calote se esta Casa e se o Governo não
tiverem coragem de começar a mudar. E essa
coragem está acontecendo. E não ficará só em uma
reforma. Existirão outras reformas ao longo do tempo.
E todos os países estão fazendo, além do déficit da "
Previdência crescente... E estou fazendo apenas um
comentário sobre o déficit do regime geral da
Previdência. E todos aqui sabemos, mesmo que
alguns não queiram, que a Previdência é um sistema
contributivo, e a Constituição Federal, no art. 201, é
clara: "Previdência deve ser formada como regime
geral caráter contributivo, filiação obrigatória e
obedecendo a princípios de critérios financeiros e
atuarias", que nunca houve. E o projeto busca
critérios atuarias e financeiros.

Todos sabem que o sistema é contributivo. Hoje
quem trabalha está pagando para o inativo, que já
trabalhou e que hoje está usufruindo. É um sistema
contributivo de repartição. Tínhamos, em 1950, oito
contribuintes para um aposentado; em 1980, 2,5
contribuintes para um aposentado; em 1998, a
proporção era de 1,7; e a projeção para 2010 é de 1
para 1. Por diversas razões, inclusive a de ordem de
crescimento, mas tem a questão da longevidade, a
questão do desemprego, da tecnologia que
desemprega.

Há razões inúmeras. Se não tivermos coragem
de mudar, sim, esta Casa será cobrada daqui a três,
quatro anos·para um déficit crescente.

O Deputado Jorge Alberto, em sua capacidade
independente, firme, de negociar, de ouvir, melhorou
o salário-maternidade na questão da carência de um
ano para dez meses. Temos de buscar as
empresárias, as autônomas, as equiparadas
autônomas que estão descobertas pela Previdência.

Quanto ao trabalhador avulso, o Deputado
Jorge Alberto, de acordo com orientação do nosso
Lfder, Geddel Vieira Lima, manteve o trabalhador
avulso como estava. Avançou também na transição. O
projeto não dava transição para implantar o fator. O
Deputado Jorge Alberto, muito bem assessorado por
técnicos fora do Governo - mas S. Exª também
negociou com técnicos do Governo - colocou uma
transição de seis anos para a implantação do fator.

Esta Casa tem de desarmar essa
bomba-relógio que é o déficit da Previdência Social.

Parabéns, Deputado Jorge Alberto, pelo
relatório. E nós sim vamos votar e aprovar o seu
relatório esta tarde aqui na Comissão e no plenário
amanhã. (Apupos.)

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VANIA - Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu CoIlares)
- Quero comunicar aos amigos do Vicentinho que
não é permitido qualquer tipo de manifestação. E o
Vicentinho está aqui de maneira disciplinada, ordeira,
carinhosa e fraternal.

Os senhores podem se manifestar através de
cartazes, mas sem nenhum tipo de aplauso ou vaia.
(Apupos.)

Companheiros, tenho certeza de que vocês vão
colaborar comigo.

Ao SRA. DEPUTADA LÚCIA VANIA - Sr.
Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Deputada Lúcia Vânia, para uma questão de ordem.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VANIA - Sr.
Presidente, queria merecer do Sr. Relator um
esclarecimento a respeito das ponderações feitas
aqui pelo Deputado Antonio Palocci, em relação ao
salário-maternidade para a trabalhadora rural.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alcou Collares)
- Nobre Deputado, o ideal é que o Relator anote
todas as indagações, e, ao final, preste os devidos
esclarecimento à todos. Caso contrário, talvez não
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tenhamos possibilidade de encerrar antes das 16
horas.

O SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI- É o
art. 25, item 3.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Com a palavra o Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Sr. Presidente, Sr. Relator, S~s e Srs. Deputados,
apesar de entender que o relatório do Deputado
Jorge Alberto é um avãnço em relação à proposta
anterior - e até o relatório fantasma do Deputado
Darcísio Perondi que andou caminhando por ar -, vou
votar contra esse relatório, porque, ainda que tenha
alguns avanços, traz um prejuízo muito grande aos
trabalhadores de uma forma geral.

Queria lembrar ao Deputado Darcrsio Perondi
que a questão do avulso foi emenda nossa. Não foi a
emenda dele que salvou o avulso, porque ele não
está preocupado com isso.

O relatório do Deputado Jorge Alberto já tem
algo de didático do que aconteceu no Supremo
Tribunal Federal na semana passada, porque já
salvaram aqui a questão da mulher e a dos
professores, que, certamente, seria uma questão que
iria novamente ao Supremo.

Sr. Presidente, mesmo com esta correção, esta
lei, se vier a ser aprovada por esta Casa, irá ao
Supremo Tribunal Federal, sem dúvida nenhuma. A
questão da idade foi derrubada na votação da PECo
Se numa votação da PEC, a idade foi derrubada, não
pode uma lei ordinária - e bem ordinária - querer pôr
limite de idade. Não existe essa possibilidade.
Portanto, vamos votar aqui um faz-de-conta, porque
vai para o Supremo e vai cair, não tenham dúvida
nenhuma.

Quero lembrar também ao Deputado Darcísio
Perondi que não sou surdo, não sou cego e não sou
mudo. A Previdência Social não tem o déficit que V.
Ex' alardeia, não. O Governo é que não repassa para
o Orçamento da Seguridade Social o dinheiro da
Cofins e da Contribuição Social sobre o Lucro, ·para
pagar os benetrcios assistenciais, deixando isso nas
costas da Previdência. Dos 18 milhões em benefícios
que a Previdência paga, mais de 8 milhões não são
benefícios previdenciários, são benefícios
assistenciais, que estão nas costas da Previdência.

A Constituinte de 1988 - aliás, a Constituição
completa hoje 11 anos - tinha essa previsibilidade,
criou receitas próprias para isso. Só que o Tesouro
passa a mão no dinheiro da Seguridade Social.
Faltando dinheiro na Seguridade Social, diz-se que é

o aposentado que está levando o dinheiro: Não é o
aposentado, não. O aposentado e a pensionista
estão perdendo muito dinheiro, porque não há
reajuste no nível da inflação - o deste ano foi de
4,61 %. Pergunto para qualquer pessoa nesta sala,
mesmo que não seja economista, se a inflação
durante um ano foi só de 4,61 %. Lógico que não foi.
Mas, para pagar os benefícios assistenciais, a
Previdência está deixando de pagar aquilo que tem
de pagar para aposentado e pensionista. E aí vem
com essa ladainha de que a Previdência vai quebrar
se não houver mudança.

O jogo todo é o jogo da privada, Sr. Presidente.
As gràndes seguradoras e os bancos estão
preparando a previdência privada, e querem
inviabilizar a previdência social pública, para dar às
bancas internacionais o grande jogo que está aí.

É por isso, Sr. Presidente, que voto contra,
conscientemente, ainda que respeite o Relator,
Deputado Jorge Alberto, que avançou muito em
relação à proposta original do Governo; mas ainda
existe muito prejuízo para aposentado e pensionista
e, principalmente, para o trabalhador da ativa, aquele
que não sei se vai um dia se aposentar, porque,
quando tiver de comprovar todos os seus salários de
quinze, vinte, trinta anos atrás, de empresa que já
fechou, empresa que já faliu, ele não terá condições
de atestar...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Está terminado o tempo de V. Exll

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
VOU concluir, Sr. Presidente.

De jeito nenhum vai conseguir aposentar-se.
Tem razão o cartaz - é a corda para ele se enforcar,
não é aposentadoria coisa nenhuma.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Com a palavra a Deputada Jandira Feghali.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI - Sr.
Presidente, €i volta deste debate à Comissão, depois
do debate de sete horas que tivemos, dispensa, da
nossa parte, muitas repetições. No entanto, gostaria
apenas de abordar alguns aspectos, para que
possamos definir o voto.

Em primeiro lugar, mantém-se uma repetição na
própria justificativa do Deputado Jorge Alberto, que é
a justificativa do déficit nunca provado e que nunca
será provado pelo Governo, porque ele é mentiroso,
esse déficit é mentiroso. Lamento que alguns
economistas, em riome de uma instituição séria como
o Ipea, manchem a imagem do Ipea e tentem fazer do



Novembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 18 55269

Ipea um apêndice da política do Governo, e tem
representação aqui, hoje, dentro desta Comissão.

Exatamente esse tipo de discurso, de fonte, de
montagem de texto, busca justificar o injustificável,
porque, se a premissa continua sendo a do déficit,
esse relatório não poderia sequer existir, pois o déficit
não existe, não há quem o prove. O Deputado
Darcísio Perondi repete, repete, fala da bomba, fala
de tudo, mas na hora de colocar o número, não prova.
Não podemos votar baseados nos delírios, nas
ilusões ou nas intenções de quem quer reduzir
benefício e mudar o modelo previdenciário no Brasil.
Esse é um primeiro aspecto.

Em parte, olhando o relatório do Deputado
Jorge Alberto, sinto-me gratificada. Por quê? Porque
foi o debate nesta Comissão, qualificado que foi, que
fez com que muitos aspectos fossem absorvidos. Por
exemplo: trabalhador avulso, a questão da carência
do salário-maternidade, que, para mim, tem um
gravíssimo acréscimo, que é colocar carência para
segurado especial, que não tinha, nem na
Constituição atual tem. E há destaques para
tentarmos suprimir ainda na Comissão. Penso que ele
busca avançar, na tentativa de minimizar o efeito do
fator previdenciário. Mas, óbvia e objetivamente,
quanto ao cálculo do benefício, que ele não
conseguiu esclarecer - que cálculo é esse? Quais
são as diferenças? -, posso dar a minha
interpretação técnica. Continua sendo um enorme
deflator o cálculo do benefício como está aqui. Não só
ainda se utiliza do tempo fixo, de julho de 1994 para
cá, o que faz a redução importante do benefício, como
ainda considera, a partir da filiação na Previdência, os
chamados 80% do tempo contributivo. A média vai lá
para baixo. Continua o relatório pecando por buscar
uma saída atuarial para a Presidência sobre os
benefícios. Além disso, mesmo onde minimiza o fator
previdenciário e tenta recuperar a questão da mulher
e dos professores, continua tendo perda, aplicado no
cálculo da eq'uação. E pior: considerando que o
próprio Relator admite que vai colocar mais cinco ou
dez anos, ele está admitindo, está equiparando, mas
na verdade admitindo, a negação da aposentadoria
diferenciada como conceito.

Portanto, temos de compreender o seguinte: se
nós, Deputados, vamos patrocinar isso. Se, em parte,
minimlza, e, em parte, sofreu influência do debate do
relatório anterior e da pressão que foi sofrida pelo
Congresso - e obviamente o Governo tem medo de
perder no plenário, de manter o relatório como estava;
isso é claro, porque ~ um tema sensível -, os
Deputados continuam na seguinte dificuldade:

patrocinar um relatório de redução de benefícios e
com graves inconstitucionalidades. Irão, certamente,
perder no Supremo. Acho vergonhoso para um
Parlamento que, a priori sabendo da
inconstitucionalidade, permite-se o vexame de ser
derrubado no Supremo Tribunal Federal. Então, os
Deputados vão votar e vão passar a vergonha de ter o
seu voto derrubado. Previamente estão conscientes
da inconstitucionalidade do projeto.

Tenho certeza da pressão que o Deputado
Jorge Alberto sofreu, penso que ele fez um esforço
enorme para tentar avançar, com seriedade, tanto
que tentou absorver questões do nosso relatório, ao
mesmo tempo tentou fazer um consenso com o
Governo, mas não conseguiu tirar uma questão
fundamental: a deflação, a redução de benefícios, a
inconstitucionalidade, mesmo que minimizados ao
longo de um certo tempo. Obviamente, não
poderemos, nem partindo da premissa do déficit
mentiroso e nem, ao menos, com a saída que está

. sendo proposta sobre os benefícios...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)

- O tempo de V. Exll terminou, Deputada.
A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI- Não

vamos concordar com o relatório. Faço uma proposta
alternativa: de que nós, ao derrotar o relatório em
plenário, obviamente a partir do nosso
posicionamento, de que esta Comissão tenha o
compromisso de reabrir a discussão previdenciária,
fundamentalmente apontando saídas no campo
estrutural da Previdência, a começar pelos desvios,
sua arrecadação, sua possibilidade de criar fontes
amplas e manutenção do conceito de seguridade.
Essa é a nossa responsabilidade, e não simplesmente,
para correr de um discurso delirante de bomba-relógio e
de um déficit mentiroso exposto como premissa, partir
para prejudicar os trabalhadores, em vez de construir
estruturas fundamentais a fim de manter o conceito de
seguridade e a previdência pública.

Por isso, encaminhamos o voto contra o
relatório do Deputado Jorge Alberto; apesar de
minimizar e de ter alguns avanços a partir do debate
aqui feito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Deputado Dr. Rosinha tem a palavra.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sr.
Presidente, SrIls e Srs. Deputados, Srs. Convidados,
ontem, no programa A Voz do Brasil, o Ministro
Waldeck Ornélas falava do Projeto de Lei nº 1.527,
dando informação totalmente incorreta para a
população, dizéndo que era um prêmio para aqueles
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que mais trabalhavam oara. tecuma apo..sentadoria
-superior àqueles que menos trabalhavam. Seria essa
a justiça que está pregando a Previdência Social.

Penso que o programa A Voz do Brasil deveria
ser usada para assuntos .mais nobres do que ficar
transmitindo mentiras de Ministros no que diz respeito
a essa questão. O proprio cartaz desmente o Ministro
- "Aposentadoria pela hora da morte". Trabalha-se
mais para garantir uma aposentadoria antiga, para
mais próximo da morte receber-se um·pouco da
aposentadoria.

O Governo de Fernando Henrique continua
brincando de gato e rato com a Previdência Social. Na
semana passada, no STF, perdeu, no que diz respeito
à cobrança dos aposentados e pensionistas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Há um orador com a palavra.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - E nessa
brincadeira de gato e rato, vem perdendo outras junto
ao STF, sendo derrotado pela opinião pública ou no
plenário desta Casa. Cria alíquotas confiscatórias,
cobra de quem já pagou, ou quer que aquele que já
pagou tudo ainda pague um pouco mais para se
aposentar. Com isso, de maneira indireta,
transversalmente, volta a colocar a idade mínima,
questão em que já foi derrotado por cerca de três ou
quatro vezes no plenário.

A idade mínima é um critério injusto, perverso e,
como já foi dito por outros Parlamentares,
inconstitucional. Novamente, vai haver a demanda no
STF, onde o Governo vai continuar querendo fazer a
brincadeira do gato e rato.

O Relator, Deputado Jorge Alberto, fez um
esforço enorme para avançar, mas avançou muito
pouco. É um remendo no qual abre mão, por cinco
anos, dos cálculos do coeficiente previdenciário. É
muito pouco, porque não queremos nada, não
queremos esse índice, queremos a aposentadoria
como é d~direito, não é abrir mio..Abriu mão,
prorroganêlo por cinco anos, justamente pela pressão
que tem sofrido a sociedade e pela dificuldade que
tem tido de aprovar aqui. Fez essa prorrogação de
prazo, deu esse prazo, para diminuir as resistências,
para que fosse aprovado nesta Casa. Mas
continuaremos votando contra e resistindo ainda
rpais à idéia desses índices como estão sendo
calculados para a aposentadoria.

A premissa de todo esse projeto de lei é a da
falência da Previdência. Ainda hoje, a Folha de
S.Paulo traz um noticiário de desvios, ao longo da

. história da Previdência, de mais de 50 bilhões. E o

Governo quercobrar do aposentado, não adotou uma
polrtica justa de cobrança, na Justiça ou por outros
mecanismos, desses câloteiros, que, ao longo da
história da Previdência, têm dado calote. Vai cobrar
do trabalhador.

Essa bomba-relógio.•.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
-Otempo de V. Exllterminou, Deputado Dr. Rosinha.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Já vou
concluir, Presidente.

Essa bomba que dizem que vai explodir...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)

- Queria dizer a V. Exll que a radicalização é do
relógio.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Está bem,
.Sr. Presidente, vou concluir.

Quanto a essa bomba-relógio que dizem que vai
explodir, a responsabilidade é do Governo Federal.
Foi ele quem armou essa bomba. Não é das
aposentadorias ou dos aposentados. E agora querem
cobrar, como disse o Deputado Antonio Palocci,
inclusive dos trabalhadoras rurais, no caso de
carência para aposentadoria especial, como já se
chamou a atenção, e de manutenção no relatório no
que diz respeito a salário-maternidade.

Nós, do PT, estamos contra e assim votaremos
nesta Comissão e no plenário da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Só há dois oradores inscritos. Darei a palavra à
Deputada Rita Camata e, depois, ao Deputado
Arlindo Chinaglia, que vai encerrar, a não ser que o
Deputado Ursicino Queiroz queira falar.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENO[NO - Sr.
Presidente, posso inscrever-me depois dos dois?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- V. ExIl tem direito sempre.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENO[NO - Muito
obrigado.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Como Líder. Nesse caso o Deputado Arlindo
Chinaglia perde a oportunidade, segundo informação
da Assessoria.

(Não identificado) - Sr. Presidente, queria
responder à Deputada Lúcia Vânia.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENO[NO - O
Deputado Arlindo Chinaglia tem a preferência para
falar pela Liderança. Vou apenas orientar, por um
minuto, a bancada, na hora da votação.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Deputada Rita Camata.

(Não identificado) - Sr. Presidente, preciso
responder uma questão de ordem levantada pela
Deputada Lúcia Vânia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- V. Ex!! não responde questão de ordem; questão de
ordem quem responde éo Presidente. V. EX- pode
prestar um esclarecimento, pode contraditar, mas
questão de ordem sou eu quem responde.

A SRA. DEPUTADA RITA CAMATA - Sr.
Presidente, peço a palavra a V. Ex§

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- A Deputada Rita Camata tem a palavra.

A SRA. DEPUTADA RITA CAMATA - Sr.
Presidente, quero cumprimentar o nobre
companheiro Relator Jorge Alberto pelo grande
esforço que fez, no sentido de tornar essa peça um
pouco mais palatável não só à Comissão, mas à
sociedade brasileira. Imagino a grande e árdua luta
que teve o nobre Relator.

Não vou estender-me em várias considerações
que já foram abordadas, como fator previdenciário e
tantas outras, mas queria manifestar-me
especificamente no Que diz respeito à mulher.

Penso que houve avanço, quando o Governo,
ainda em tempo, reconheceu a inconstitucionalidade.
Pretendia ampliar o tempo para que a mulher
pudesse aposentar-se, não respeitando uma
conquista árdua que a Constituinte de 1988
consignou à mulher brasileira.

Deputado Jorge Alberto, desejo fazer um apelo
à base governista, o meu partido está na base
governista, sobre a questão do salário-maternidade.
É inadmissível. Uma emenda minha e da Deputada
Luci Choinacki estendeu à trabalhadora rural o
salário-maternidade.

É um processo, quero dizer, ainda excludente,
porque muitas trabalhadoras rurais não têm acesso
ao benefício do salário-maternidade, porque têm de
contribuir, pelo menos, doze meses para, então,
poder requerer o benefício.

Na regulamentação, temos esse processo
agravado, quando se coloca um tratamento
diferenciado - a carência não de doze, por que V. Ex·
lutou, tenho convicção disso, mas de dez meses.

Mas não é só isso. Uma outra questão que me
preocupa é que a Constituição não prevê nenhum
benefício menor do que um salário; da maneira como
está, a proposta prevê um doze avos da última
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contribuição anual da trabalhadora. E as
trabalhadoras especiais são aquelas de baixa renda.
Quem são? A mulher do pescador, a do garimpeiro e
a do trabalhador rural. A contribuição, quando muito,
vai ser de um salário mínimo. O que vai representar
esse um doze avos previsto? Onze reais e 33
centavos. Entendemos que também há o problema
da inconstitucionalidade, quando o benefício vai ser
reduzido largamente. Hoje ela recebe um salário.
Pela proposta, passa a receber um doze avos da
última contribuição anual...

Sr. Presidente, faço um apelo. Houve avanço, e
ainda há tempo para se avançar. Existe outro
problema ainda. Hoje a mulher recebe o benefício, o
salário-maternidade por intermédio do INSS.
Conforme a proposta como está, ela vai ter que
requerer o benefício ao INSS, para o INSS ressarcir
depois a empresa. O que vai acontecer? Muitas
mulheres ficarão impedidas de receber o
salário-maternidade, uma conquista não da mulher,
mas da criança brasileira. Isso tem que estar muito
claro e presente em cada momento da discussão e no
voto que vamos dar, tanto .na Comissão quanto no
plenário da Casa.

Falamos tanto em apoiar a mulher,
culturalmente avaliamos o povo pelo tratamento que
dá às crianças brasileiras, e esse é mais um
instrumento para discriminar a criança brasileira e a
mulher de baixa de renda. Se vou requerer o benefício
e não tenho a precisão de que a Previdência vai
ressarcir de imediato, o que vai acontecer? Vou voltar
o trabalho antes dos quatro meses a que tenho
direito, perdendo-se o fantástico período de
amamentação para uma criança nos seus primeiros
dias de vida, que propicia confiança, segurança, de
extrema importância para a formação de sua
personalidade.

Portanto, Sr. Presidente, apelo ao Relator e
àqueles que ainda estão procurando um consenso, a
fim de que esse instrumento não penalize a criança, o
trabalhador brasileiro, especialmente a trabalhadora
brasileira. Espero que possamos não só melhorar em
termos do próprio fator atuarial, mas especialmente
na questão da: trabalhadora brasileira.

Deixo esse apelo ao nobre companheiro Jorge
Alberto e aos Lfderes da base do Governo, para que
possam, sensibilizados, avançar um pouco mais
nesse sentido.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Tem a palavra o Deputado Arlindo Chinaglia, na
condição de Lfder do PT.
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O SR. DEPUTADO, 'ARLINDO'CHINAGLlA - diz: "Olha, a pobreza está indo longe demais". Não é
Por deferência do Líder José Genoíno. Sr; Presidente, porque quer mudar o sistema e fazer justiça, é porque
Sr. Relator, Srfts e Srs. Deputados, primeiro, existe tenie talvez até uma ressurreição, mobilizações de
uma lógica maior na condução das .políticas de massa.
governo que incluem a seguridade e a Previdência ' Então, esse conformismo, na minha opinião,
Social. Faço este comentário para ressalvar a pessoa não nos podemos permitir: Falo para os Deputados da
do·. Deputado Jorge, Alberto, mas· também para base do Governo, visto que Os de oposiçãotêm usado
discordar de algo que está ficando no ar, de que de toda a sua capacidade,ênergia e poder para fazer
h.ouve melhoria&. Depende do referencial, porque o com o Governo recue dessa atitude inconstitucional.
fator previdenciário vai reduzir de maneira dramática Não podemos mentir paraá sociedade. Se alguém vai
direito dos trabalhadores brasileiros. dizer que o paciente está doente e que a doença é

Quando o Deputado Jorge Alberto teve que déficit, então está desafiado a provar, porque o
negociar com o Ministro da Previdência, quero Tribunal de Contas não concluiu que o órgão está
lamentar a má companhia, porque, naverdade, é uma deficitário.
maneira de tutelar o Congresso Nacional, tutelar o Temos que comparar também com outros
parecer do Relator. Portanto, as mudanças foram dados. O Governo não tem coragem para definir nem
consentidas, foram autorizadas, visto que não o teto da reforma administrativa. E isso também foi
compromete aquilo que o Governo persegue, ou seja, usado para retirar direitos, na época dessa reforma.
reduzir direito dos trabalhadores. Sr. Presidente, aqui há muitos Deputados que

Na apresentação, o Deputado Jorge Alberto serão candidatos ao cargo de Prefeito. Enfatizo que
falou que era um remédio amargo. Cumprimento-o não haverá promessa de palanque que compense o
por essa sinceridade. Mas quero alertá-lo, como prejuízo provocado agora. Porque todo candidato a
médico que somos: cuidado para não provocar uma Prefeito vai dizer: "Queremos diminuir o desemprego,
iatrogenia. O paciente não está doente, esse remédio queremos melhorar a distribuição de renda". Mas,
tem graves contra-indicações, vai prejudicar toda a com essa medida, vamos atingir mais de 160 milhões
Seguridade Social. Aqui, alguns Deputados já de brasileiros, irremediavelmente. A não ser que, no
apontaram, mas não é ocioso repetir, o Governo, por Supremo Tribunal Federal ou com uma alteração da
intermédio do Tesouro Nacional, desvia verbas da correlação de forças no País e no Congresso,
Seguridade, porque a Contribuição sobre o Lucro pudermos voltar atrás.
Líquido e a Cofins não são arrecadadas diretamente Portanto, a razão desta nossa ênfase é que
à Previdência, vão para o Tesouro Nacional, que as corremos o risco de aceitar um diagnóstico
desvia, não retornam para a Seguridade Social. equivocado e prejudicar ainda mais a Previdência,

Hoje, felizmente temos aqui representações como fez o teto de contribuição, que, ao invés de
sindicais e populares. E o que conta, nesta altura? É melhorar as rendas, diminuiu-as, levando recursos
possível que os Deputados da base do Governo para a iniciatiVa privada, ou seja, para aqueles que
busquem, digamos, trazer um certo conformismo não pagam Imposto de Ren~a, seguradoras e
para si próprios, ou seja, aquilo que o Governo bancos.
defende é inaceitável, isto que o Deputado Jorge O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
Alberto propõe é mais razoável. _ Tem a palavra, como Líder, o último orador inscrito,

Então, repito, se é para se comparar com a Deputado Ursicino Queiroz.
proposta do Governo, é verdade que é menos ~uim; O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ _ Sr.
mas, se se comparar com os direitos atuais, é uma
destruição inaceitável, cruel, desumana. Quando o Presidente, Srês Srs. Deputados, queridas e queridos
Deputado Darcísio Perondi fala, como se fosse uma amigos que mais uma vez nos honra com as suas
qualidade, que agora temos um sistema contributivo, presenças nesta sessão, por certo, memorável, creio
ele deveria responder pelos milhões de muito na tranqüilidade da palavra, repito, porque
desempregados que não podem pagar, por 60% da assim ela consegue filtrar as emoções e o
População Economicamente Ativa que não têm maniqueísmo.
vínculo formal de trabalho, não vão pagar e não vão É evidente que se discute um dos assuntos mais
aposentar-se nunca. Onde está a vantagem do importantes e logicamente mais polêmicos da própria
sistema contributivo? A única vantagem é aquela vida de um país, de uma nação e de um povo.
lógica geral. Chegamos a uma situação em que o FMI Precisamos inicialmente conceituar que a
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Seguridade Social é o setor da área do Governo que
engloba a previdência social, a saúde e a assistência,
social. Precisamos também marcar com muita
clareza o que é um sistema de previdência social e
um sistema de assistência social. Precisamos ainda
marcar, com muita firmeza, que, no mesmo momento
em que o Governo tenta trazer para um caminho de
racionalidade o seu programa de previdência social, .
haverá de - tenho certeza que o fará - implementar
um programa de assistência social que possa
minorar, e com muita força,.a desdita daqueles que
não possam ingressar num sistema de previdência
social.

Ouvi com muita atenção vários pronunciamentos
de que, no passado, os Governos que antecederam este
que aí está fizeram uso indevido dos recursos da
Previdência Social. Creio firmemente que isso possa
ter acontecido, não tenho como desmentir isso, mas,
por outro lado, haveremos de concluir que o fato de
Governos anteriores terem usado indevidamente os
recursos da Previdência Social não dá o direito de
este Governo continuar trilhando pelo mesmo
caminho de erro e de falha.

Sr. Presidente, ressalto neste momento a
presença neste trabalho de três pes~oas

profundamente importantes. Inicialmente a de V. Ex·,
que com muita dignidade e com muita sabedoria, que
só os cabelos brancos nos dão, conduz esta sessão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Nem tanto.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - É,
mais ou menos. E chegaremos, por fim, à votação de
algo profundamente crftico de uma maneira tranqüila.
Em segundo lugar, quero ressaltar mais uma vez a
presença da Deputada Jandira Feghali na discussão
deste projeto. Sem sombra de dúvida, foi a sua
participação, foram os seus questionamentos
corajosos e lógicos, quase na totalidade, que levaram
o Governo, em reconhecendo defeitos no projeto,
melhorá-lo. E a do Deputado Darcfsio Perondi, que,
com o seu jeito forte, intrépido, de discutir, com
certeza contribuiu muito para a melhoria deste.
projeto. Muito e muito. E a da o Deputado Jorge
Alberto que, aqui chegando, recebe este problema de
magnitude e altaneiramente se desincumbe da sua
função.

Alguns pontos rápidos, Sr. Presidente. Não há
como negar a melhoria de padrão de vida do
brasileiro no tocante à expectativa de vida. Estamos
af com a pirâmide demográfica rapidamente se
invertendo. Estamos partindo de uma expectativa de

vida ná vinte ou trinta anos. de ciflqüenta e poucos
anos e chegamos a quase 70 anos. É evidente que
isso desequilibra qualquer cálculo atuarial de
previdência social.

No momento em que o Governo flexibiliza o
prazo de aplicação do fator previdenciário, para mim,
que crê· no crescimento e nó desenvolvimento deste
Pafs, ele abre a possibilidade' de que, daqui a três,
quatro, dncos anos, possamos voltar a discutir este
assunto com bastante profundidade e tranqüilidade. É
claro que, da maneira que estava, com apenas um
ano de tránsição, tornar-se-ia essa discussão e essa
evolução absolutamente imposslveis.

Acredito piamente qué todos nós, Oposição e
Situação, estamos debatendo democraticamente, em
busca do melhor caminho e da melhor solução.
Acredito também, como propõem os nobres
Deputados Carlos Mosconi e Eduardo Jorge, em que
criem()s aqui uma Comissão ou uma Subcomissão
para, com competência, acima de tudo acendrada em
espfrito patriótico, discutir.

Com toda essa coragem e tranqüilidade, voto
com o relatório do Deputadó'Jorge Alberto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Tem a palavra o Relator para as ponderações que
considerar necessárias, incluindo a possibilidade, se
quiser, de responder a questão de ordem da
Deputada Lúcia Vânia.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI - Sr.
Presidente, quero um minuto pela Liderança do
PSB/PCdoB.

O SR. PRE$IDENTE (Deputado Alceu Collares)
- V. ExB terá oportunidade.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI 
Não, Presidente. É agora' o encaminhamento de
Liderança, todos estão falando agora.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Não, ele ainda não deu as explicações finais do
relatório, que podem até...

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI -'
Todos já falaram. Queria ajudar o Relator,.8 partir das
discussões...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Deputada, a ordem regimental não é essa.

A SRA. DEPUTADA JANDIRAr FEGHALI- Por
que os Deputados falaram pela Liderança? O do PT, o
Deputado Ursicino Queiroz e outros. Quero um
minuto para contribuir, no sentido de resolver alguns
aspectos, pela Liderança do Bloco PSB'rCdoB.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- A palavra de um minuto é para o Líder orientar a sua
bancada.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI 
Exatamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Como vai votar.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI 
Exatamente, como todos fizeram, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu'Collares)
- V. Exil está com a palavra, dados os argumentos
inexistentes que fez. (Risos.)

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI - Sr.
Presidente, desejo apenas realçar dois aspectos.
Primeiro, valorizar o argumento já utilizado, e
reforçado pelo Deputado Arlindo Chinaglia, de que,
quando se diz que o relatório superou a
inconstitucionalidade no momento em que pôs mais
cinco anos para as mulheres e homens e dez para os'
professores, ao contrário, é uma confissão da
inconstitucionalidade. Ela não está superada, tendo
em vista que ela vem como um paliativo para resolver
um problema no cálculo da equação. Ela é ~

confissão da inconstitucionalidade. Esse é um
aspecto importante.

O segundo, do fator previdenciário, nem vou
repetir. Há destaques para votar em separado a
questão do fator previdenciário. É uma aberração,
uma inconstitucionalidade, redução de benefícios.

O terceiro ponto que quero realçar, nessa
questão da trabalhadora rural, considerando o
esforço sincero do Relator para avançar, é de que a
atual lei, quando determina que a trabalhadora rural
prove doze meses de atividade, isto não é carência.
Provar atividade rural não tem nada a ver com o
tempo de ~arência de contribuição, segundo o novo
critério para ter o salário-maternidade. Em segundo
lugar, o próprio projeto original do Governo já retirava
da carência a segurada especial. Na verdade,
estamos recuando em relação ao projeto original ao
colocar a segurada especial. E, ao mesmo tempo, já
estamos ferindo uma lei em vigor. Provoca-se um
retrocesso mantendo-se o relatório como está, ou
seja, comprovar a atividade rural, e não doze meses
de contribuição, para se ter o salário-maternidade.

Então, o apelo que faço, além do conjunto das
votações que aqui se farão pelo destaque, é de o
Relator realmente, com a sensibilidade que tem,
possa acatar essa supressão do inciso VII do art. 25,
onde se inclui a trabalhadora rural na carência, aliás,

a segurada especial: garimpeira, meeira,
trabalhadora rural, pescadora etc.

São essas as considerações. Continuamos
encaminhando o voto contrário ao projeto, mas
p~dindo a sensibilidade para as últimas mudanças
possíveis antes de os destaques principais serem
votados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- O Deputado Jorge Alberto tem cinco minutos para
fazer a apreciação final, levando em consideração
que há uma questão de ordem da Deputada Lúcia
Vânia. .

O SR. DEPUTADO JORGE ALBERTO - Sr.
Presidente, SrBs e Srs. Deputados, desejaria, ao
iniciar as minhas considerações finais, responder à
Deputada Lúcia Vânia, com a interferência também
do Deputado Antonio Palocci, da Deputada Rita
Camata e da Deputada Jandira Feghali.

Quanto à redação imposta ao art. 25, vamos
procurar adequá-Ia de forma melhor, respeitando o
art. 39, parágrafo único, da Lei n!2 8.213. De certa
forma, ela garante para a segurada especial a
concessão de salário-maternidade no valor de um
salário mínimo, desde que comprove o exercício da
atividade rural. Então, vamos dar melhor redação ao
art. 25, respondendo ao Deputado Antonio Palocci, à
Deputada Lúcia Vânia, à Deputada Rita Camata e
também à Deputada Jandira Feghali.

Sinto-me satisfeito por ter sido indicado pelo
Presidente, Deputado Alceu Collares, para ser o .
Relator do vencido e também por ter sido aceito pelo
Líder do PMDB, Deputado Geddel Vieira Lima, que
desde o primeiro momento, quando se aventou a
possibilidade da indicação do mel,! nome, foi
cientificado e concordou, em relação aos avanços
que eu pudesse produzir, com que eu tentasse
consegui-los numa negociação com o Governo.
Entendo que consegui esses avanços, a despeito de
diversos colegas que compõem a oposição nesta
Casa manifestarem as suas posições contrárias. Isso
é próprio do Parlamento. Não estou aqui sentado
como Relator achando que vou conseguir a
unanimidade. Cada um representa o seu segmento
partidário, a sua ideologia, as suas doutrinas. Então,
nada mais do que próprio para o Parlamt:'}nto essa
dificuldade em acomodar as diversas tendências.

Digo a V. Ex1s que me sinto satisfeito por estar
exercendo na Comissão de Seguridade Social e
Família es,a atividade parlamentar, que é buscar o
entendimento. Foi com esse espírito que busquei o
entendimento. Foi uma negociação difícil. As Srls e
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SI'S. Parlamentares não imaginam o quanto foi difícil
evoluirmos nessa questão. Contando com. a
sensibilidade do Ministro e do Governo, com a
interferência do DeputadóGeddel Vieira Lima e dos
demais colegas ~o PMPa"que compãemesta
Comissão, chegamos .. a,. evoluir naquilo que
poderíamos evoluir, sempre deixando bem claro que
a posição política do D~utado Jorge Alberto é
contribuir para que a ~revjqência social brasileira
privada tenha condições d~ ~xistir, para corresponder
à expectativa de 18 mi'lhões de contribuintes
brasileiros. Este foi o meu pensamento. A despeito
das posições político-partidárias contrárias, V. Exls,
pelo pouco tempo de con~ivência com a minha
atividade parlamentar nesta Casa, tenham certeza de
que este foi o objetivo do Deputado Jorge Alberto.. '

Portanto, estas eram as minhas consicieraçQes
finais e de agradecimento, repito, ao Deputadô Alceu
Collares, Presidente desta Comissão. Fiz questão, Sr.
Presidente, de que este relatê>rib fosse votado aqui na
Comissão, como uma forma de valorizar os nossos
trabalhos. Fiz questão de defender, junto ao Líder,
Oeputado Geddel Vieira Lima, junto às Lideranças do
Governo, que este parecer fosse vOJado na Comissão
de Seguridade Social e Família, mesmo
reconhecendo que, do ponto de vista regimental,

.poderia ser eu indicado Relator lá no plenário. Mas fiz
questão de lutar para que hoje votássemos esses
avanços, para mim, nesta ocàsião.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- E é verdade.

O SR. DEPUTADO JORGE ALBERTO - Estas
eram as considerações finais. Quero agradecer
também a todos os colegas que aqui manifestaram os
seus posicionamentos, sejam da Oposição, sejam da
Situação. Muito obrigado a todos. .

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
. - O Deputado José Genoíno pede um minuto para
orientar a sua bancada.

O SR. DEPUTADO JOSE GENOfNO' - Sr.
Presidente, um minuto é suficiente depois das
intervenções dos meus colegas de bancada nesta
Comissão. Não posso deixar de registrar um fato que
considero ilustrativo do debate que a Casa está
fazendo. Os senhores e as senhoras viram pela
imprensa que o Governo, quando reage à decisão dó
Supremo Tribunal Federal em relação aos servidores '
públicos, coloca como contraponto a situação do
INSS. Agora o Governo baixa os direitos dos
trabalhadores do INSS para usar como contraponto
ao que ele chama de privilégio dos servidores

públicos. A lógica do Go.vemo para viabilizar o que ele
chama de "desmontar a bomba-relógio" é a seguinte:
os, perdedores são os mesmos, os ganhadores são
os de sempre. Quem são os perdedores, SrlIs e Srs.
Deputados? O povo, os aposentados do INSS, os
servidores públicos, a juventude e principalmente, Sr.
Presidente'-' isto que é grave, e foi dito aqui pelo
Vice-Líder do Governo - aquela parcela excluída da
população, que" não pode entrar no sistema
contributivo. E para essa parcela da população que
não pode contribuir o que lhe resta? A piedade. O que
lhe resta? A filantropia. O que lhe resta? A meia
cidadania. O que lhe resta? O crime organizado, o
tráfico de drogas, o cemitério quando morrer, ou ficar
.peramt;lUlando nas periferias da cidade.

O Governo está retirando da população
·e)(clllfda '. o .direito· de .receber a universalidade,
'barica~ª" pela~ociecfade.Ouando se retira o direito de
universalidadeél6s 'que são excluídos, é porque
aqueles excluídos não podem contribuir. Só os
incluídos podem contribuir. Portanto, o Líder do
Governo está sendo coerente. O sistema é para quem
pode contribuir. Como o modelo econômico diminui a
parcela dos que podem contribuir, aumenta a parcela
da população que tem de escolher entre a filantropia,
o tráfico, a morte, a violência, porque não tem um
futuro garantido pelo princípio público de que o
Estado tem que promover a cidadania.

Sr. Presidente, esta previdência está sendo um
· exemplo claro para a sociedade de que o Governo tira
dos servidores públicos, tira dos de baixo, deixa uma
parcela da população fora de qualquer direito. E essa
parcela da população tem que mendigar, tem que
pedir, tem que ir para as filas, perambulando, não
como gente, mas como farrapos humanos que não
têm nome, nem identidade. Essa é a perversidade do
modelo neoliberal, que tem neste projeto, Sr.
Presidente, a maiorperversidade que este Governo já
fez ao longo destes cinco anos.

Portanto, não queremos remendar, não
queremos, colocar esparadrapo nas feridas.
Queremos curá-Ias. Por isso, a bancada do PT vota
contra e vai fazer uma guerra política, dentro dos
princípios democráticos, para denunciar esta
perversidade, esta crueldade. Este Governo não tem
coragemi:>ara pegar dinheiro que vai para fora com
remessa de lucro, não tem coragem para pegar

· sonegador, não tem coragem para pegar dinheiro de
banco; mas pára pegar aposentado do INSS ele é
corajoso e forte. Este é o projeto da perversidade
social. Lastimavelmente, no dia em que a
Constituição comemora 11 anos, esta Comissão não
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pode votar talvez uma das principais conquistas da
Constituinte de 1988, que foi dar cidadania para uma
parcela da população que quer o direito de ser gente.

Por isso somos contra, Sr. Presidente. Muito
obrigado pela sua generosidade democrática.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Está com a palavra o Deputado Vicente Caropreso,
como Líder do PSDB. Dispõe do mesmo tempo do
Deputado José Genoíno.

O SR. DEPUTADO ROBERTO JEFFERSON 
Sr. Presidente, em seguida, peço a palavra como
Líder do PTB e membro da Comissão.

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO 
Sr. Presidente, inicialmente gostaria de parabenizar o
belo trabalho do Deputado Jorge Alberto, que nestes
.dias - acredito - de estafante trabalho, com alguns
companheiros e com alguns técnicos, soube bem
melhorar o texto original apresentado e que havia
sido vencedor na longa e extenuante tarefa de que
todos participamos, numa reunião magnífica, na
semana passada, nesta Comissão de Seguridade
Social e Família.

Acreditamos q\Je, com essa clareza, com essa
sensibilidade que toca a esta Comissão, o seu
relatório melhorou bastante. Por esta razão, a
bancada do PSDB vai aprovar o seu relatório. Este é o
encaminhamento que faço em nome do PSDB, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- O Deputado Roberto Jefferson, Líder do PTB, fez a
indicação dele mesmo, no exercício da sua
competência, mas ela ainda não chegou a esta
Comissão.

Vamos deferir o seu pedido de S. Exª,
submetendo-o ad referendum a esta Comissão. Se
nenhum Deputado for contra esta substituição, cuja
indicação oficialmente ainda não chegou a esta
Comissão, vamos admitir S. Exª como integrante de
nossa Comissão.

Se algum membro quiser manifestar-se contra
que o faça. (Pausa.) Nenhuma manifestação contra?

V. Exª, legitimamente, está integrando a
Comissão.

Tem V. Exª a palavra por um minuto.

O SR. DEPUTADO ROBERTO JEFFERSON 
Agradeço, Sr. Presidente. Eu integrei durante 15 anos
esta Comissão. Hoje sou suplente. Eu só me coloquei
na condição de titular. Eu integro a Comissão como
suplente. Estou voltando à condição de titular. Já

presidi esta Comissão, como faz V. Ex!! hoje, por dois
períodos.

Assisti à discussão dessa cobrança da
contribuição do inativo, que o Supremo discutiu e
acabou derrubando. Votamos o plano de custeio, o
plano de benefícios da Previdência Social. Fizemos
um trabalho grande, como faz V. Ex!! à frente desta
Comissão. Não me constrange dizer que o Relator
acertou no relatório. Não me constrange. Eu não me
assusto com essa ameaça que fazem de nos levar à
arena diante de leões lá na base, alguma central
sindical ou algum sindicato, para dizer que votamos
contra o aposentado e o pensionista. Não é verdade.
Eu tenho coragem de dar o meu voto aberto em favor
do relatório. Acho que o PT tem uma posição política.
Ouvi o Líder Deputado José Genoíno ressaltar isso.
Mas ele está tendo problema nos seus Governos e
nos seus Municípios. O Rio Grande do Sul vai
padecer de uma decisão que foi corporativa. O Rio de
Janeiro vai padecer numa decisão que é corporativa,
de não cobrar da elite burocrática do País a
contribuição previdenciária. Vai padecer, repito. E o
pior é que o enfraquecimento é da previdência
pública. A Deputada Jandira Feghali, a quem respeito,
tem uma visão diferente da minha. Mas esse regime
solidário está sucumbindo pelo privilégio. O projeto
visa - e o substitutivo frisa bem - a colocar um
ponto final no privilégio. E nós estamos dizendo isso
desde o primeiro momento em que este debate se
travou aqui na Comissão. Eu não vejo nos rostos que
seguram os cartazes aqui nenhum aposentado,
nenhum cidadão em condições de se aposentar hoje
ou amanhã. Não mostram ser trabalhadores do INSS.
Repare bem, Presidente. Este é o debate que nós
quisemos fazer sempre, de forma isolada. Primo rico
está aqui: a elite burocrática do País defendendo
privilégios. Não quer dar um centavo ao benefício
integral que recebe, porque essa luta é biombo. Eu
disse isso lá no início da reforma: vamos reformar a
previdência pública, vamos expô-Ia ao País, vamos
mostrar como esses cidadãos criam um rombo de 45
bilhões anuais a Estados, União e Municípios, e não
contribuem coisa nenhuma. A solidariedade é
nenhuma, porque eles não querem ser solidários com
ninguém, nem com eles mesmos, nem com o País.
Paga0 povo.

Eu não tenho nenhum constrangimento de dizer
que o relatório é bom, de dizer que a decisão do
Supremo foi corporativa. Ministro exibindo o
contracheque para mostrar que não teria condições
de pagar mais 11 %, se aposentado, nos descontos
que já faz dos seus subsídios.
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Sr. Presidente, em defesa da previdência
pública social, do INSS, do regime solidário, tem de
acabar neste Pafs esse negócio de homens com 50
anos de idade se aposentarem. Isso é um escândalo.
E vemos isso se repetir até entre a turma que segura
o cartaz aqui. Não estou vendo um velhinho. Olha só,
não estou vendo1um velhinho; (Apupos.)

Sr. Presidente, isso não me constrange.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Peço à platéia que não se manifeste, porque é
normal, neste caso, pedir a retirada dos presentes.

(Tumulto no plenário.)
O senhor af vai se portar, ou então vou pedir que

saia. Não, o senhor vai sair. Não, pára af, Vicentinho,
ajude-me, deixe fazerem esculhambação aqui dentro.
Aqui dentro não. Estou fazendo um apelo.

Eu retorno a palavra ao Deputado Roberto
Jefferson, para terminar e para: falar sobre o assunto.
(Palmas.)

Se V. ExA não for falar sobre o assunto, vai me
criar um problema que deve ter enfrentado como
Presidente.

O SR. DEPUTADO ROBERTO JEFFERSON 
Sr. Presidente, eu estou falando sobre o assunto,
dizendo que nós vamos votar a favor, e mostrando às
pessoas que aqui estão, a Deputados novos... Eu
tenho cinco mandatos c;onsecutivos em seis eleições
consecutivas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Eu tenho dezesseis.

O SR. DEPUTADO ROBERTO JEFFERSON 
Então, veja bem, Presidente. O ex-Deputado Geraldo
Alckmin, por mim nomeado Relator do Plano de
Beneffcios, foi reeleito sem problema. O ex-Deputado
Antonio Britto, ex-Governador do Rio Grande do Sul,
sem problema. E nós esposávamos essas teses. O
que hoje nós estamos vendo aqui? Não me assusta
esse arreganho.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- O tempo de V. Ex" terminou.

O SR. DEPUTADO ROBERTO JEFFERSON 
Então, termino dizendo, Sr. Presider'lt~, como Uder do
PTB, que votemos favoravelmente ao relatório,
achando, tendo certeza, afirmando, reiterando que
nós estamos fazendo um favor à previdência solidária
e pública, que está sendo desmantelada pelos
privilégios defendidos por aqueles que às vezes falam
aqui em nome do povo mais humilde.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Deputado, acabam de chegar as indicações que V.
ExB fez, deferidas pelo Presidente.

Vamos agora entrar no processo de votação.

(É cantado o Hino Nacional.) (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Eu não interrompi porque estavam cantando o Hino
Nacional.

Está interrompida a reunião. Não há condições
de funcionar deste jeito. Ou se respeita o Parlamento,
ou não se respeita. (Muito bem. Palmas.)

Suspensa a reunião. Fizemos tudo para
realizá-Ia. Fizemos todas as concessões possfveis.
Agora, não é possfvel assim.

A reunião está suspensa por cinco minutos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Declaro reabertos os nossos trabalhos.

Há uma queixa que quero fazer diretamente ao
Vicentinho. Quem o convidou para sentar aqui,
embora não fosse regimental, fui eu. Ele não me deu,
lamentavelmente, a colaboração de que eu precisava,
mas continua com o direito de permanecer sentado
aqui, em nome dos trabalhadores. Só que eu preciso
da colaboração dos senhores.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI- Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Ou ficam quietos ou não haverá reunião.

(Não identificado) - É isso o que eles querem.

(Não identificado) - Não queremos isso não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Mas não vou permitir.

Em votação nominal o Relatório do Deputado
Jorge Alberto, ressalvados os destaques.

O SR. DEPUTADO EULER MORAIS - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem, pelo PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Mas estamos em votação, e não se interrompe a
votação.

O SR. DEPUTADO EULER MORAIS - Sr.
Presidente, para encaminhamento da votação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Houve o momento do encaminhamento, e ele se
esgotou. Agora, não se pode interromper a votação.
Convocamos votação nominal. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO EULER MORAIS - Sr.
Presidente, só um aparte para uma questão de
ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Mas não há aparte, Deputado.

O SR. DEPUTADO EULER MORAIS - Só um
momento, Sr. Presidente. V. Ext encerrou a reunião
com a. Liderança de um partido usando a palavra. Não
tive oportunidade nem de pedir a palavra, em nome
do meu partido, porque V. Ext, repentinamente,
interrompeu a reunião. Estou pedindo oportunidade,
se possível, de falarem nome do meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Deputado, tivemos um motivo de força maior. Tive
de tomar a decisão ou não haveria reunião.
ConseqOentemente, posso abrir essa exceção, mas
poderia muito bem pe~ir a V. Ext que recorra da
minha decisão à Comissão·de Constituição e Justiça
e de Redação.

O SR. DEPUTADO EULER MORAIS - Não
quero tumultuar a reunião, até em homenagem a V.
ExB, porque, pela primeira vez, tive o constrangimento
de ouvir sentado o Hino Nacional, sabendo do esforço
de V. Ex!! para conduzir bem a reunião. Abro mão da
minha palavra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Muito obrigado pela colaboração.

Em votação nominal.
(Não identificado) - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem, para falar sobre o processo de
votação. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Quem quiser votar com o relatório vota '.'sim".

Quem quiser votar contra, evidentemente, vota
"não".

Deputados Ursicino Queiroz e Enio Bacci.
Está em votação, por favor.
(Não identificado) - Está certo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)

- Por favor, estamos em votação. .Não atendo,
absolutamente, mais ninguém. Ninguém interrompa
mais a reunião.

Vou começar a chamada pelo PFL.
Deputado Airton Roveda, como vota V. Ex!i?
O SR. DEPUTADO AIRTON ROVEDA - Com o

Relator. Voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)

- É "sim" ou "não". Deputado, ligue o microfone, por
favor.

O SR. DEPUTADO AIRTON ROVEDA - Voto
"sim".

O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ -
"Sim", um.

O SR. PRESIDEN1E (Deputado Alceu Collares)
- Deputada Almerinda de Carvalho.

A SRA. DEPUTADA ALMERINDA DE
CARVALHO - "Sim";' com o Relator.

O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 
"Sim", dois.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Deputado Armando Ábílio.

O SR. DEPUTADO ARMANDO ABfuo - Sr.
Presidente, "sim".

O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 
"Sim", três.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Deputado Benedito Dias. (Pausa.) Ausente.

Deputado José· Carlos Coutinho. (Pausa.)
Ausente.

Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

"Sim".
O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 

"Sim", quatro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

"Sim".
O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ -.

"Sim", quatro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)

- Deputado Lavoisier Maia. (Pausa.) Ausente.
Deputado Marcondes Gadelha.
O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA

"Sim".
O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 

"Sim", cinco.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)

- Deputado Marcos de Jesus.
O SR. DEPUTADO MARCOS DE JESUS - Sr.

Presidente, em consideração à mulher brasileira e ao
trabalhador brasileiro, voto "não". (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Não há declaração de voto.

Deputado Ursicino Queiroz.
O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 

"Sim". "Sim", seis.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)

- PMDB. Deputado Darcísio Perondi.
O SR. DEPUTADO DARCfslO PERONDI 

"Sim".
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o SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 
"Sim", sete.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Deputado Euler Morais.

O SR. DEPUTADO EULER MORAIS - "Sim",
Sr. Presidente, com os cumprimentos ao Relator
pelos avanços obtidos.

O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 
"Sim", oito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Não há declaração de voto.

Deputado Jorge Alberto.
O SR. DEPUTADO JORGE ALBERTO - "Sim",

Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 

"Sim", nove.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)

- Deputado Jorge Costa.
O SR. DEPUTADO JORGE COSTA - "Sim", Sr.

Presidente.
O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 

"Sim", dez.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)

- Deputado Osmânio Pereira.
O SR. DEPUTADO OSMÂNIO PEREIRA 

"Sim", Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 

"Sim", onze.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)

- Deputada Rita Camata.
A SRA. DEPUTADA RITA CAMATA - "Não".

(Palmas.)
O SR. DEPUTADO ENIO BACCI- "Não", dois.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)

- Não pode haver vaias nem aplausos. Como dizem
em Bagé, vamqs comer em seco.

DeputadoiS~aiva Felipe. (Pausa.) Ausente.
Deputada Teté Bezerra.
A SRA. DEPUTADA TETÉ BEZERRA - "Sim",

Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 

"Sim", doze.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)

- PSDB. Deputado Carlos Mosconi.
O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI 

"Sim", Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 

"Sim", treze.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Deputado Eduardo Barbosa.

O SR. DEPUTADO EDUARDO BARBOSA 
"Sim".

O -SR. DEPUTADO URSICINO. QUEIROZ 
"Sim", quatorze.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Colfares)
- Deputada Lídia Quinan.

A SRA. DEPUTADA LIDIA QUINAN - "Sim".
O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 

"Sim", quinze.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)

- Deputada Lúcia Vânia.
A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA - "Sim'~

O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 
"Sim", dezesseis.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Deputado Rafael Guerra.

O SR. DEPUTADO RAFAEL GUERRA- "Sim".
O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 

"Sim", dezessete.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)

- Deputado Raimundo Gomes de Matos..
O SR. DEPUTADO RAIMUN~O GOMES DE

MATOS - "Sim", Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 

"Sim", dezoito.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Colfares)

- Deputado Sérgio Carvalho.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO 

"Sim", Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 

"Sim", dezenove.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)

- Deputado Vicente Caropreso.
O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO -

"Sim".
O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 

"Sim", vinte.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)

- PT. Deputada Angela Guadagnin.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN 

"Não".
O SR. DEPUTADO ENIO BACCI- "Não", três.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)

- Deputado Antonio Palocci.
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o SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI·.,
"Não", Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO ENIO BACCI - "Não",
quatro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Deputado Dr. Rósinha.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - "Não".

O SR. DEPUTADO ENIO BACCI- "Não", cinco.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Deputado Eduardo Jorge.

O SR. DEPUTADO EDUARDO JORGE 
"Não".

O SR. DEPUTADO ENIO BACCI- "Não", seis.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Deputado Henrique Fontana.

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA 
"Não", Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO ENIO BACCI- "Não", sete.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- PPB. Deputada Alcione Athayde.

A SRA. DEPUTADA ALCIONE ATHAYDE -
"Sim".

O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 
"Sim", vinte e um.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ-
"Não".

O SR. DEPUTADO ENIO BACCI- "Não", oito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Deputado José Unhares.

O SR. DEPUTADO JOSÉ LINHARES - "Sim",
Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 
"Sim", vinte e dois.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Deputado Nilton Baiano. (Pausa.) Ausente..

Deputado Pastor Amarildo.

O SR. DEPUTADO PASTOR AMARILDO 
"Sim".

O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 
"Sim", vinte e três.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- PTB. Deputado Roberto Jefferson.

O SR. DEPUTADO ROBERTO JEFFERSON 
"Sim", Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 
"Sim", vinte e quatro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
-' Deputado Renildo Leal. (Pausa.) Ausente.

PDT. Deputado Alceu Collares. "Não".

O SR. DEPUTADO ENIO BACCI- "Não", nove.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Deputado Enio Bacci.

O SR. DEPUTADO ENIO BACCI - Meu voto é
"não". "Não", dez.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Bloco PSB/PCdoB. Deputado Djalma Paes.

O SR. DEPUTAJ;>O DJALMA PAES - "Não".

O SR. DEPUTADO ENIO BACCI- "Não", onze.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Deputada Jandira Feghali.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI -
"Não".

O SR. DEPUTADO ENIO BACCI- "Não", doze.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Bloco PUPST/PMN/PSD/PSL. Deputado Remi
Trinta. (Pausa.) Ausente.

PPS. Deputado Regis Cavalcante.

O SR. DEPUTADO REGIS CAVALCANTE 
"Não", Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO ENIO BACCI- "Não", treze.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Agora vão votar os suplentes.

O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 
Três do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Albeu Collares)
- Deputado Ivanio Guerra.

O SR. DEPUTADO IVANIO GUERRA - "Sim".
I·

O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ -
"Sim", vinte e cinco.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Deputado Costa Ferreira.

O SR. DEPUTADO COSTA FERREIRA -
"Sim".

O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 
"Sim", vinte e seis.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Deputado Wilson Braga. (Pausa.) Ausente.

Deputada Celcita Pinheiro.

A SRA. DEPUTADA CELCITA PINHEIRO 
"Sim".
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o SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 
"Sim", vinte e sete.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- PMDB. Deputado Waldemir Moka.

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA 
"Sim".

O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 
"Sim", vinte e oito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- PSDB.

(Não identificado) - Não há ausentes. Todos
votaram.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Do PSDB, não há suplentes, porque todos os
titulares votaram. Do PT, também votaram todos.

(Não identificado) - Do PPB, há uma
ausência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Do PPB, há uma ausência. Conseqüentemente, um
suplente tem direito a voto.

Deputado Pedro Corrêa.
O SR. DEPUTADO PEDRO CORRêA - "Sim".

O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ -
"Sim", vinte e nove.'

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Do PTB, há um ausente. Deputado Celso Giglio.
(Pausa.) Ausente.

Deputado Max Mauro. (Pausa.) Ausente.
Do PDT, todos votaram.
Bloco PUPST/PMN/PSO/PSL, há um ausente.

Conseqüentemente, há um suplente.
Deputado Almeida de Jesus.
O SR. DEPUTADO ALMEIDA DE JESUS 

"Não".
O SR. DEPUTADO ENIO BACCI - "Não",

quatorze.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)

- Encerrada a votação. Vamos fazer a apuração.
O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ - 29

"sim".
O SR. DEPUTADO ENIO BACCI- 14 "não".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- 29 por 14.

Aprovado o Relatório do Deputado Jorge
Alberto.

Agora vamos votar os destaques.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ

Sr. Presidente, antes da votação dos destaques, peço

um esclarecimento da Mesa. O Relator fez alteração
no que se refere à questão maternidade. Quero saber
se ela fez parte da matéria votada para ser incluída.

O SR. DEPUTADO JORGE ALBERTO - Eu
acatei a observação de V. Ex!!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Os destaques.

Destaque de bancada para votação em
separado do PL nº 1.527, de 1999:

"Requeiro a V. Exll, nos termos do art.
161, § 2º, do Regimento Interno da Casa,
destaque para votação em separado da
expressão 'inciso VII', constante do inciso 111
do art. 25 e do art. 26, alterados pelo art. 2º,
do Substitutivo."

Assinado pelo Vice-Líder do PDT, Deputado
Fernando Coruja.

O SR. DEPUTADO ENIO BACCI - Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar, como
autor. Encaminho aqui da Mesa?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Sim. Tem a palavra o Deputado Enio Bacci para
encaminhamento aqui da Mesa.

(Não identificado) - Mas esse não é o da
trabalhadora rural? S. Exa. já acatou.

(Não identificado) - Sr. Presidente, explique
bem o que é "sim" e "não", por gentileza.

O SR. DEPUTADO ENIO BACCI- Apenas para
deixar claro, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
nós, do, POT, encaminhamos, esse destaque de
bancada para votação em separado - e
posteriormente o Relator pode definir se foi ou não
acatada essa modificação -, porque temos a
preocupação de que...

(Não identificado) - Sr. Presidente, já foi
acatada pelo Relator.

O SR. DEPUTADO ENIO BACCI- Exatamente.
Quero apresentar o tema do destaque e saber do
Relator se foi acatado, ou seja, deixa fora...

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. DEPUTADO ENIO BACCI - Sr.
Presidente, gostaria apenas que o Relator
confirmasse ou não se foi acatada - aí a bancada
retira o destaque - a questão da carência para a
trabalhadora rural. A proposta inicial do Relator
enquadrava a trabalhadora rural também na
necessidade de carência de dez contribuições. Nossa
proposta elimina a carência para o segurado
especial, no caso, a trabalhadora rural, como é hoje.
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Ela não tem necessidade de nenhum tipo de
carência. Se o Relator acatou a proposta.

(Não identificado) - O Relator já acatou,
desde quando se levantou a questão de ordem, por
parte da Deputada Lúcia Vânia e Deputado Antonio
Palocci. Acatei e estou dando a redação, respeitado o
parágrafo único do art. 39 da Lei nº 8.213.

O SR. DEp,UTADO ENIO BACCI - Muito bem.
Se está acatado, a bancada do PDT retira o destaque.

OSR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Retirado o destaque do PDT.

Destaque da bancada do Bloco PSB/PCdoB ao
texto do substitutivo apresentado pelo Relator para
supressão da redação dada pelo art. 22 ao art. 29 da
Lei n2 8.213, de 1991.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI - A
autora sou eu, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Tem a palavra a Deputada Jandira Feghali.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI- Sr.
Presidente, esse destaque de votação em separado
refere-se ao fator previdenciário. Obviamente, depois
de o texto votado - temos direito a um único
destaque -, concentramos nossa preocupação no
fator previdenciário. Ou seja, a queda do fator
previdenciário não implica modificações no conjunto
do projeto, porque retiraríamos apenas o fator de
indução de redução de benefício e a
inconstitucionalidade contida no projeto, que é a
introdução da idade mínima.

Acredito que é possível que esta Casa vote o
relatório, na medida em que ele tem avanços em
relação a várias categorias, mas que possamos
salvar o texto, na medida em que se retira dele a
inconstitucionalidade e a agressão ao direito dos
trabalhadores na colocação do fator previdenciário.

Destacamos o fator previdenciário como de
enorme prejuízo, por mais que tenha gradualidade.
Por mais progressividade que aqui seja apresentada,
a perda inicial é menor, mas é perda. Com evolução
dos anos, a perda cresce também em relação ao
benefício dos trabalhadores. Na medida em que se
votou o relatório, ressalvados os destaques,
suprimimos, no destaque, apenas o fator
previdenciário, que é inconstitucional e de maior
prejuízo para os trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Com a palavra o Relator, por dois minutos.

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Tem a palavra o Deputado Henrique Fontana para
uma questão de ordem.

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA 
Deputada, só para esclarecer, porque, pelo que
entendi, seu destaque trata também do período
básico de cálculo. Ele também altera o período básico
de cálculo. Procede?

OSR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Embora não seja questão de ordem, está feita a
pergunta.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI- Na
verdade, a supressão se concentra no fator e,
obviamente, tenta eliminar todos os fatores de
redução de benefício. Nesse sentido, ele retira o fator
e a base da equação em que se utiliza aqui o período
fixo para o cálculo.

Na verdade, tentamos retirar aquilo que é
inconstitucional da base de cálculo ligada com o fator
previdenciário.

O SR. DEPUTADO JORGE ALBERTO - Sr.
Presidente, entendo a posição da Deputada Jandira
Feghali, porque foi o cerne da questão de seu
parecer. Não acato o parecer da Deputada Jandira
Feghali. .

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Em votação.

O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ - Sr.
Presidente, peço um esclarecimento.

OSR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Tem a palavra o Deputado Ursicino Queiroz.

O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 
Gostaria que V. Exl explicasse aos Deputados o que
significam os votos "sim" e "não".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Os Deputados que forem contrários ao texto do
Relator e favoráveis ao destaque deverão votar "não".
Vou repetir porque vi uma reação fisionômica: os
Deputados que forem contrários ao texto do Relator e
favoráveis ao destaque deverão votar "não". Quem é a
favor do destaque vota "não", contra o Relator.

(Intervenções fora do microfone.lnaudíveis.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)

- A explicação está clara?
Em votação.
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(Não identificado) - 'Sr.'Presidente, o PSDB
vota "sim". '

(Não identificado) - Sr. Presidente, o PFL vota
"sim".

(Não identificado) - Sr. Presidente, o fiTB vota
"sim".

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI - O
Bloco PSB/PCdoB vota "não".

(Não identificado).- Sr; Presidente, o PMDB
vota "sim".

(Não identificado) - Sr. Presidente, o PT vota
"não".

(Não identificado) - Sr. Presidente, o PPS vota
"não".

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Os Líderes estão tão-somente orientando as
respectivas bancadas. É claro que, na votação
nominal, terão que exercer o direito do voto. Estão
tão-somente orientando as respectivas bancadas.

Em votação nominal.

PFL. Deputado Airton Roveda.

O SR. DEPUTADO AIRTON ROVEDA - "Sim".

O SR. DEPUTADO URSICINO'QUEIROZ -
"Sim", um.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Deputada Almerinda de Carvalho.

A SRA. DEPUTADA ALMERINDA DE
CARVALHO - "Sim".

O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 
"Sim", dois.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Deputado Armando Abílio.

O SR. DEPUTADO ARMANDO ABfLlO 
"Sim".

o SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 
"Sim", três.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Deputado Dr. Benedito Dias. (Pausa.) Ausente.

Deputado ~ José Carlos Coutinho. (Páusa.)
Ausente.

Deputada Laura Carneiro. (Pausa.) Ausente.

Deputado Lavoisier Maia. (Pausa.) Ausente.
Deputado Marcondes Gadelha.

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
"Sim".

O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 
"Sim", quatro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Deputado Marcos de Jesus. (Pausa.) Ausente.

Deputado Ursicino Queiroz.

O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 
Meu voto é "sim". "Sim", cinco.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- PMDB. Deputado Darcísio Perondi.

, O SR. DEPUTADO DARCfslO PERONDI 
"Sim".

O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 
"Sim", seis.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
.~ Deputado Euler Morais.

O SR. DEPUTADO EULER MORAIS - "Sim".

O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 
"Sim", sete

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Deputado Jorge Alberto.

O SR. DEPUTADO JORGE ALBERTO- "Sim".

O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 
"Sim", oito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Deputado Jorge Costa.

Os escrutinadores e apuradores estão atentos.
Eles ouviram a declaração de voto de V.Exas., a não
ser que haja um problema auditivo de cada um dos
nossos companheiros.

Vamos continuar, Deputado Ursicino Queiroz.
Como vota o Deputado Osmânio Pereira?

O SR. DEPUTADO OSMÂNIO PEREIRA 
"Sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Deputada Rita Camata.

A SRA. DEPUTADA RITA CAMATA - "Não".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Um voto "não".

Deputado Saraiva Felipe. (Pausa.) Ausente.
Deputada Teté Bezerra.

A SRA. DEPUTADA TETÉ BEZERRA - "Sim",
Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 
Onze votos "sim".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- O Secretário está me dizendo para chamar
novamente o Deputado Jorge Alberto, para que S.
Exa. vote.
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o SR. DEPUTADO JORGE ALBERTO - "Sim",
Sr. Presidente. Já conduzi desde o início que não
acatava o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Do PSDB, Deputado Carlos Mosconi.

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI 
"Sim".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Deputado Eduardo Barbosa.

O SR. DEPUTADO EDUARDO BARBOSA 
"Sim".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Deputada Udia Quinan.

A SRA. DEPUTADA LIDIA QUINAN - "Sim",
com o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Deputada Lúcia Vânia.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA - "Sim".

O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 
Quinze votos "sim".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Deputado Rafael Guerra.

O SR. DEPUTADO RAFAEL GUERRA - "Sim",
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Deputado Raimundo Gomes de Matos.

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE
MATOS - "Sim", Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 
Dezessete votos "sim".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Deputado Sérgio Carvalho.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO 
"Sim", Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 
Dezoito votos "sim".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Deputado Vicente Caropreso.

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO 
"Sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Do PT, Deputada Angela Guadagnin.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN 
"Não".

O SR. DEPUTADO ENIO BACCI - Dois votos
"não".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Deputado Antonio Palocci.

O SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI 
"Não", Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO ENIO BACCI - Três votos
"não".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Qeputado Dr. Rosinha.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - "Não", Sr.
Presidente.

O SR. DEPUTADO ENIO BACCI- Quatro votos
"não".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Deputado Eduardo Jorge.

O SR. DEPUTADO EDUARDO JORGE 
"Não".

O SR. DEPUTADO ENIO BACCI- Cinco votos
"não".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Deputado Henrique Fontana.

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA 
"Não".

O SR. DEPUTADO ENIO BACCI - Seis votos
"não".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Do PPB, Deputada Alcione Athayde.

A SRA. DEPUTADA ALCIONE ATHAYDE 
"Sim".

O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 
Vinte votos "sim".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
. r

- Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
"Não".

O SR. DEPUTADO ENIO BACCI - Sete votos
"não".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Deputado José Unhares.

O SR. DEPUTADO JOSÉ L1NHARES - "Sim".

O SR. DEPUTADO URSICINO ÓUEIROZ 
Vinte e um votos "sim".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Deputado Nilton Baiano. (Pausa.) Ausente.

Deputado Pastor Amarildo.

O SR. DEPUTADO PASTOR AMARILDO 
"Sim".

O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 
Vinte e dois votos "sim".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Do PTB, Deputado Roberto Jefferson.
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o SR. DEPUTADO ROBERTO JEFFERSON 
"Sim", Presidente.

O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 
Vinte e três votos "sim".

O SR. PRESIQENTE (Deputado Alceu Collares)
- Deputado Renildo Leal.

O SR. DEPUTADO RENILDO LEAL - "Sim",
Presidente.

O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 
Vinte e quatro votos "sim'.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Do PDT, Deputado Alceu Collares. Meu voto é
"não".

O SR. DEPUTADO ENIO BACCI - Oito votos
"não".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Deputado Enio Bacci.

O SR. DEPUTADO ENIO BACCI- Meu voto é
"não". Nove votos "não".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Do Bloco PSB/PCdoB, Deputado Djalma Paes.

O SR. DEPUTADO DJALMA PAES - "Não".

O SR. DEPUTADO ENIO BACCI - Dez votos
"não".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Deputada Jandira Feghali.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI 
"Não".

O SR. DEPUTADO ENIO BACCI- Onze votos
"não".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Do Bloco PUPST/PMN/PSD/PSL, Deputado Remi
Trinta. (Pausa.) Ausente.

PPS. Deputado Regis Cavalcante.

O SR. DEPUTADO REGIS CAVALCANTE
"Não", Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO ENIO BACCI - Doze votos
"não".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Suplentes.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Deputada Laura Carneiro.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
"Sim".

O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 
Vinte e cinco votos "sim". Dois ausentes do PFL.

Quinta-feira 18 55285

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. PRESIDENtE (Deputado Alceu Collares)
- Deputado Ivanio Guerra.

O SR. DEPUTADO IVAN10 GUERRA - "Sim".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Deputado Costa Ferreira.

O SR. DEPUTADO COSTA FERREIRA - "Sim".

O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 
Vinte e sete votos "sim".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Encerrou o PFL.

Do PMDB, um suplente: Deputado Waldemir
Moka. (Pausa.) Ausente.

Deputado João Matos.

O SR. DEPUTADO JOÃO MATOS - "Sim".

O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 
Vinte e oito votos "sim".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Do PSDB, votaram todos. Do PT, votaram todos.

Do PPB, Deputado Pedro Corrêa.

O SR. DEPUTADO PEDRO CORRÊA - "Sim",
Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 
Vinte e nove votos "sim".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Do PTB, votaram todos. Do PDT, também votaram
todos. Do Bloco PUPST/PMN/PSD/PSL. Deputado
Almeida de Jesus.

O SR. DEPUTADO ALMEIDA DE JESUS -
"Não".

O SR. DEPUTADO ENIO BACCI - Treze votos
"não".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Está encerrada a votação.

O SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ 
Trinta votos "sim".

O SR. DEPUTADO ENIO BACCI - Treze votos
"não".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Rejeitado o destaque.

Há outro destaque da bancada, para votação
em separado, do Projeto de Lei nº 1.527/99.

"Requeiro a V. EXª, nos termos do art.
161, § 2º, do Regimento Interno da Casa,
destaque para votação em separado da
expressão 'multiplicada pelo fator
previdenciário', constante do inciso. I do
caput (...) e do inciso I do § 6º do art. 29 da
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Lei nº 8.213/91, proposto pelo art. 22 do
Substitutivo, declarando-se prejudicados os
dispositivos daí decorrentes."

Sala das sessões, 5 de outubro de 1999.
Quem é o Deputado que o assina?
O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA 

Deputado Henrique Fontana.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)

- Tem a palavra o Deputado Henrique Fontana, para
encaminhar, por dois minutos.

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA 
Sr. Presidente, temos ouvido alguns argumentos a
favor deste projeto que procuram trabalhar aquilo qu~

é definido como um desequilíbrio das contas· da
Previdência. E a única maneira de recuperar esse
suposto desequilíbrio seria sendo muito corajoso e
votando uma medida absolutamente antipopular,
como esta que estamos votando aqui. O Governo
mistifica, Sr. Presidente, definindo que estaríamos
votando aqui ...

(O Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)

- Há um orador na, tribu!1a. Silêncio, por obséquio.
O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA 

...um fator previdenciário. Quero dizer aos nossos
colegas Deputados e à sociedade brasileira que
estamos votando aqui um redutor previdenciário.

Ao contrário, Deputado Roberto Jefferson - e V.
Ex!! ponderou -, não estamos tratando aqui da elite
burocrática do País; mas de quem ganha um salário
mínimo, dois ou três salários mínimos. Nós não
estamos tratando nesta reunião de nenhum marajá
que ganhe 30 mil, 40 mil ou 50 mil reais por mês de
aposentadoria. Nós estamos falando de pessoas que,
se começaram a trabalhar aos 18 anos e contribuíram
durante 35, chegam aos 53 com direito de se
aposentar, não por um privilégio, mas porque
contribuíram e trabalharam durante 35 anos.

E quando o Governo propõe no projeto o redutor
previdenciário, Deputado Roberto Jefferson, ele
prejudica, sim, os mais pobres, porque quem começa
a trabalhar cedo são os mais pobres; quem tem a
capacidade de chegar aos 53 anos com 35 anos de
contribuição são os mais pobres, não são os filhos da

. elite. Quem se aposenta ganhando um, dois ou três
salários mínimos são os mais pobres, não a elite
burocrática deste País.

Eu gostaria que alguém me dissesse que para
salvar as contas públicas deste País é preciso
diminuir o direito de quem contribuiu por 35 anos e vai

receber, por exemplo;' 260 reais de aposentadoria,
que precisamos reduzir em 20%, porque ele ainda
não tem 60 anos.

E se fala numa tal de idade média de sobrevida,
como se todos os brasileiros sobrevivessem o mesmo
número de anos.' Não é verdade, Sras. e Srs.
Deputados. Uma parte dos brasileiros morre antes e
outra parte morre depois. E alguém que contribuiu 35
anos para a Previdência, senhoras e senhores,
auto-sustenta a sua aposentadoria com 35 anos de
contribuição a 31 % de alíquota previdenciária, esse
cidadão auto-sustenta a sua previdência. E nós
achamos justo cortar recursos desse cidadão ou,
quem sabe, devamos incentivar as pessoas a
trabalharem até os 60 ou 65 anos, porque vamos
ajudar a combater o desemprego no País. Talvez o
objetivo seja aumentar o exército de reserva de
pessoas desempreg~das, para poder achatar os
salários daqueles que ganham menos.

A pergunta que se faz é a seguinte: se
queremos buscar mais recursos para a Previdência,
se for necessário, mas por que a única fonte é
diminuir os ganhos de quem ganha até dez salários
mínimos? Por que a única fonte é aumentar alíquotas
diretas? Por que não podemos introduzir, por
exemplo, um outro imposto que taxe a especulação
financeira? Ali, sim, está a elite que ganha rios de
dinheiro com o orçamento público neste País, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- O tempo de V. Ex'I terminou.

O SFt DEPUTADO HENRIQUE FONTANA 
Ali sim que sangram as contas públicas. E não vamos
dizer aqui que quem sangra as contas públicas deste
País seja um trabalhador que, depois de 35 anos de
trabalho e contribuição, vá se aposentar com dois,
três ou quatro salários mínimos. Vamos ter um pingo
de consciência: não é isso que está levando o País à
crise em que ele vive. Vamos votar outras coisas
neste Congresso Nacional para tirar o País da crise,
mas vamos preservar o direito mínimo e a dignidade
do cidadão brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Tem a palavra o Deputado Marcondes Gadelha
para uma questão de ordem.

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
Sr. Presidente, há uma preocupação no plenário com
o tempo. Agora são 16h15 minutos e, de modo geral,
os Srs. Deputados já expuseram seus pontos de vista.
Já há um conhecimento sobre a tendência. Aliás,
devo dizer que o que está se consagrando aqui não é
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uma vitória do Governo ou uma derrota de qualquer
segmento social, mas uma construção da tolerância e
da transigência democráticas. Isso acaba sendo um
projeto feito a várias mãos, com a participação,
inclusive, desta Comissão, da Deputado Jandira
Feghali e uma vitória de parcimônia e de paciência do
Deputado Jorge Alberto pelo seu trabalho.

Se ficarmos votando nominalmente cada
emenda dessa, tenho a impressão de que vamos
estourar em muito o tempo. Então, quero sugerir a
V. Ex@, por medida de economia processual, que,
ouvido o Plenário, façamos a votação simbólica do
restante das matérias.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares).
- Se a Comissão concordar, não há razão nenhuma
para rejeição. Pode-se fazer a votação nominal,
atendida a ponderação correta e oportuna, justa e
equilibrada do Deputado Marcondes Gadelha

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Votação simbólica e não, nominal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Pois é, votação simbólica.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
V. Ex!! falou nominal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Quero dizer ao Deputado Arnaldo Faria de Sá que
também tenho direito a equívocos.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
V. Ex!! não se equivoca nunca, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- O equívoco não pode ser monopolizado pelo
Plenário.

Com a palavra o Relator, por dois minutos.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Eu estou colaborando: o Regimento Interno manda
dar cinco minutos para cada um. Estou dando dois
minutos e cortando, quando termina um, e aindl:!,
estão-se queixando?

O SR. DEPUTADO JORGE ALBERTO - Sr.
Presidente, desejo enaltecer a forma como o
Deputado Henrique Fontana defende as suas teses.
S. Ex@ busca, nos seus argumentos ideológicos e na
sua formação educacional, tentar convencer os ~eus'
colegas da melhor maneira possível, mas estamos no
Parlamento e o Parlamento é a Casa do contraditório.
S. Ex/! tem uma opinião e temos outra opinião e isso
faz parte de democracia. Portanto, voto contra o
destaque do Deputado Henrique Fontana.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- A votação seráfeita simbolicamente.

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO
Peço a palavra para uma questão de ordem para que
V. Ex' possa explicar como serão os votos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- O voto continua sendo "sim", a favor do Relator e
"não" a favor do destaque.

(Não identificado) - O PSDB vota "sim", Sr.
Presidente.

(Não identificado) - O PTB vota "sim", Sr.
Presidente.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI - O
Bloco PSB/PCdoB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Está ocorrendo uma orientação dos Líderes.

(Não identificado) - O PMDB vota "sim".

(Não identificado) - O PFL vota "sim", Sr.
Presidente.

(Não identificado) - O PT vota "não", Sr.
Presidente.

(Não identificado) - O PDT vota "não", Sr.
Presidente.

(Não identificado) - PPB vota "sim", Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Os Srs. Deputados que estiverem de acordo com o
parecer e, conseqüentemente, contra o destaque
levantem-se. (Pausa.)

Rejeitado o destaque.

Continuamos a votação simbólica de outro
destaque.

Destaque de bancada, para votação em
separado do PL n2 1.527.

"Requeiro a V. Ex!!, nos termos do art. 161, § 2º,
do Regimento Interno da Casa, destaque para
votação em separado das expressões: 'de forma
progressiva' e 'incidindo' e 'por mês que se seguir a
sua publicação cumulativà e sucessivamente até
completar sessenta sessenta avos da referida média',
constante do art. 52 do Substitutivo."

Sala das Sessões. Também do Deputado
Henrique Fontana.

Com a palavra o Deputado Dr. Rosinha, por dois
minutos, para encaminhar.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Relator, há
algo que nos assusta. Refiro-me a Parlamentares que
tem uma longa história neste Parlamento e fazem um
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discurso dizendo que o projeto que estamos votando
vem contra os altos salários e agride os interesses
dos que estão em cima. Quero lembrar a todos os
nossos pares que, no ano passado, foram aprovadas
algumas reformas da Previdência que estabelecem
que a previdência pública paga até o patamar de R$
1.257. Ao se aposentarem, depois de pagarem 30, 35
anos de contribuição, o fator previdenciário vai incidir
sobre o salários desses trabalhadores, não sobre
aqueles que ganham acima desse teto. Ao
apresentarmos essa emenda, retiramos algumas
expressões, mas ainda permanece o texto, que diz
respeito a um sessenta avos. Essas expressões
fazem com que diminua a perda da aposentadoria
desses trabalhadores que vão se aposentar com até
R$1.200. Não significa ainda a aposentadoria
integral, mas significa uma perda menor do que
aquela que o Governo queria e aquela que está no
substitutivo. Esse é o objetivo da nossa emenda.

Assim como o Deputado Relator foi sensível a
algumas questões, apelamos à sensibilidade do
mesmo Parlamentar agora para que reduza para um
sessenta avos o fator previdenciário - é o que esta na
nossa emenda -, fazendo com que os de baixo, esses
trabalhadores e trabalhadoras que pagaram a sua
contribuição corretamente, não sejam prejudicados,
porque não se trata dos ricos ou daqueles que
ganham acima disso, em função das próprias
reformas do ano passado.

Apelamos ao Relator para que acate essa
nossa emenda e, caso não a aceite, apelamos ao
demais Parlamentares que votem com o nosso
destaque. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Com a palavra o Deputado Jorge Alberto.

O SR. DEPUTADO JORGE ALBERTO - Sr.
Presidente, não aceito o destaque.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Por quê?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- S. Exlil vai responder depois.

Em votação simbólica.
Os Srs. Deputados que estiverem de acordo

com o relatório levantem-se. Quem estiver contra,
conseqüentemente a favor do destaque, permaneça
sentado. (Pausa.)

(Não identificado) - Aprovado o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Aprovado contra a nossa vontade.

(Intervenção fora do microfone. inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares)
- Rejeitado o destaque

Último destaque. Destaque de bancada para
votação em separado do PL n!21.527/99.

"Requeiro a V. Ex!!, nos termos do art. 161, § 22,

do Regimento Interno da Casa, destaque de votação
em separado para votação em separado da
expressão 'por idade', constante do art. 7º do
Substitutivo:'

Também do Vice-Líder Henrique Fontana.
Com a palavra o Deputado Antonio Palocci.

O SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esse destaque
visa a restabelecer a possibilidade, garantida pelos
projetos de lei já em vigor e pela Constituição Federal,
de que o trabalhador, quando tem garantido o seu

. direito à aposentadoria, não necessariamente se
aplica. nesses casos o fator previdenciário.

Por quê, Sr. Presidente? Nessa última versão do
substitutivo, o Deputado Jorge Alberto incorpora a
idéia de assegurar àqueles que se aposentam por
idade a opção pela aplicação ou não do fator
previdenciário. Queremos estender essa
possibilidade de aplicaçã,o du não do fator para os
casos em que o trabalhador se aposenta por tempo
de serviço também, não apenas por idade, ficando
assim o critério da garantia daquilo que já est~

assegurado na Constituição e nas leis
complementares e ordinárias que garantem o direito
à aposentadoria do trabalhador.

Ressaltamos que isso garantiria que o fator
previdenciário, nessa situação, poderia sim ser aquilo
que o Ministro Waldeck Ornélas diz pelos jornais, ou
seja, um fator que potencializa a aposentadoria e não
que a reduz. Se aprovarmos essa emenda, vamos
estar finalmente dando razão ao Ministro, porque em
várias matérias de jornais, de televisão e rádio, S. Ex·
tem dito que o fator previdenciário serve para
favorecer para mais a aposentadoria de quem
trabalha mais. Quanto a isso concordamos com o
Ministro, só o projeto que não concorda. O projeto, na
verdade, transforma, em muitos casos, o fator
previdenciário em um redutor previdenciário.
Queremos que aquilo que é dito pelo Ministro seja
verdade. Para isso basta tirar a frase "por idade"
desse item, o que já foi incorporado. No caso da
idade, foi incorporado pelo Relator corretamente. Se
S. Ex!! retira essa frase, ele transforma a afirmação do
Ministro em uma verdade, porque hoje o projeto
impede que a afirmação de S. Exlil se transforme em
uma verdad,e para aqueles que se vão aposentar. É
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essa a questão que apresentamos nesta emenda, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE {Deputado Alceu Collares}
- Com a palavra o Relator.

O SR. DEPUTADO JORGE ALBERTO - Sr.
Presidente, o Relator não acata em virtude de que
foge totalmente ao que se propõe com o fator
previdenciário e à forma.

O SR. PRESIDENTE {Deputado Alceu Collares}
- Encerrada a discussão, em votação.

Vamos seguir a votação simbólica.
Os Deputados que estiverem de acordo com o

relatório levantem-se. Os que estiverem çontra
permaneçam sentados. {Pausa.}

Rejeitado o destaque. Aprovadp o relatório, com
o parecer, com o substitutivo do· Deputado Jorge
Alberto.

/

Quero fazer uma comunicação. Quero pedir aos
companheiros que pr5!Stigiem amanhã o nosso
seminário: Dez Anos de SUS - Um Pacto Nacional
pela Saúde, que vem sendo coordenado com muita
competência pelo Deputado Rafael Guerra. O
Referido seminário será realizado nos dias 6 e 7 de
outubro, às 9 horas, no Auditório Nereu Ramos.

Antes de encerrar, passo a palavra ao Deputado
Jorge Alberto.

O SR. DEPUTADO JORGE ALBERTO - Sr.
Presidente, antes de encerrarmos esta reunião,
desejo ressaltar que esta Comissão trabalhou com
todo o denodo e todo empenho possíveis desde
quando analisamos o parecer da Deputado Jandira
Feghali. Fizemos uma série de reuniões
anteriormente, e a Comissão trabalhou desde esse
início. Quero ressaltar também e agradecer a
participação aos dois economistas do Ipea, que, de
certa forma, deram-me contribuição técnicas
importantes e a alguns com quem conversei a
respeito de prováveis inconstitucionalidades ou não.

Portanto, agradeço a todos dizendo que esta
Comissão deu a sua contribuição à Previdência
Social brasileira, quando procuramos resgatar essa
Previdência, tentando enfrentar o seu déficit, que é
reconhecido por todos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE {Deputado Alceu Colfares}

- Quero registrar a presença em nossa Comissão do
Sr. Vicentinho, Presidente da CUT, dos Srs. João
Felício, Remígio Tordeschini, Pascoal Carneiro, Zé
Maria, Lursan e Carlão e das Sras. Junia e Gilda, que

colaboraram muito para a tranqüilidade da nossa
reunião.

Está encerrada a reunião.

TERMO DE REUNIÃO

Aos treze dias do mês de outubro de mil
novecentos e noventa e nove, deixou de ser realizada
reunião ordinária destinada à apreciação de projetos,
prevista para às dez horas, no Plenário 7 do Anexo 11
da Câmara dos Deputados, por falta de quorum
regimental. O livro de presença registrou o
comparecimento dos seguintes senhores
parlamentares: Antonio Palocci, Armando Abílio,
Darcísio Perondi, Dr. Benedito Dias, Eduardo
Barbosa, Jorg(}'Costa, José Unhares, Rafael Guerra,
Ri~ Camata e Vicente Caropreso - Titulares.
Deixaram de registrar suas presenças os Deputados:
Airton Roveda, Alceu Collares, Alcione Athayde,
Almerinda de Carvalho, Angela Guadagnin, Arnaldo
Faria de Sá, Carlos Mosconi, Djalma Paes, Dr.
Rosinha, Eduardo Jorge, Enio Bacci, Euler Morais,
l:ienrique Fontana, Jandira Feghali, Jorge Alberto,
José Carlos Coutinho, Laura Carneiro, Lavoisier
Maia, Udia Quinan, Lúcia Vânia, Magno Malta,
Marcondes Gadelha, Marcos de Jesus, Nilton Baiano,
Osmânio Pereira, Pastor Amarildo, Raimundo Gomes
de Matos, Remi Trinta, Renildo Leal, Saraiva Felipe,
Sérgio Carvalho, Teté Bezerra e Ursicino Queiroz. E,
para constar, eu, Eloísio Neves Guimarães,
Secretário, lavrei o presente termb, que irá à
publicação nO·Diário da Câmara dos Deputados.

Ata da 241 Reunião (Ordinária), realizada em
20 de outubro de 1999.

Aos vinte dias do mês de setembro de mil
novecentos e noventa e nove, às dez horas e trinta e
oito minutos, no Plenário 7 do Anexo 11 da Câmara
dos Deputados, reuniu-se ordinariamente a
Comissão de Seguridade Social e Família, sob a
presidência do Deputado Alceu Colfares, Presidente,
estando presentes os Deputados Laura Carneiro e
Eduardo Barbosa - Vice-Presidentes; Airton Roveda,
Alcione Athayde, Almerinda de CarValho, Angela
Guadagnin, Antonio Palocci, Armando Abílio, Carlos
Mosconi, Darcísio Perondi, Djalma Paes, Dr.Benedito
Dias, Dr. Rosinha, Eduardo Jorge, Euler Morais,
Henrique Fontana, Jandira Feghali, Jorge Alberto,
Jorge Costa, José Carlos Coutinho, José Unhares,
Lavoisier Maia, Udia Quinan, Marcos de Jel?us,
Osmânio Pereira, Pastor Amarildo, Rafael Guerra,
Remi Trinta, Renildo Leal, Rita Camata, Saraiva
Felipe,. Sérgio Carvalho, Teté Bezerra, Ursicino
QueirOz e Vicente Caropreso - Titulares; e Almeida
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de Jesus, Amon Bezerra, Celso Giglio, Clovis Volpi, unanimidade. 2) Emendas ao Plano Plurianual -
Costa Ferreira, Ivanio Guerra, Jovair Arantes, Laire PPA: Apreciação das propostas de emendas da
Rosado, Lamartine PoseUa, Pedro Canedo e Serafim Comissão para os exercfcios de 2000 a 2003, Plano
Venzon - Suplentes. Deixaram de registrar suas Plurianual, PL nll 19/99-CN. Emenda nl! 1, de autoria
presenças os Deputados Arnaldo Faria de Sá, Enio do Deputado Nelson Marchezan, destinada ao
Bacci, Lúcia Vânia, Marcondes Gadelha, Nilton "Programa de Garantia de Renda Mfnima Associado
Baiano e Raimundo Gomes de Matos. Abertura: a Ações Socioeducativas PGRM", valor
havendo número regimental, o Senhor Presidente R$5.368.000.000,00 (cinco bilhões, trezentos e
declarou abertos os trabalhos e dispensou a leitura sessenta e oito milhões de reais); Emenda n2 2, de
da Ata da reunião anterior, por haver sido autoria da Deputada Laura Carneiro, destinada ao
previamente distribufda cópia da mesma aos "Desenvolvimento do Programa com ações de
senhores Parlamentares. Em votação, foi aprovada pesquisas", valor R$4.000.000,00 (quatro milhões de
por unanimidade a Ata. Ordem do Dia. 1) Emendas reais) Emenda nll 3, representa a aglutinação das
ao Orçamento Geral da União: Apreciação das emendas de autoria dos Deputados Jandira Feghali e
proposta de emenda da Comissão ao Orçamento Darcfsio Perondi, destinada à "Ação de Atendimento
Geral da União, para o ano 2000, PL nll 20/99-CN. Ambulatorial Emergencial e Hospitalar em Regime de
Emenda nll 1, representa a aglutinação da emenda Gestão Plena do Sistema Único de Saúde, no valor
destinada à "Projetos de Montagem de Farmácias de R$30.000.000.000,00 (trinta bilhões de reais);
Vivas - Fundação Oswaldo Cruz (Farmanguinhos)", Emenda nll 4, representa a aglutinação das emendas
de autoria dos Deputados Dr. Rosinha, Eduardo de autoria do Deputado Darcísio Perondi e Eduardo·
Jorge e Henrique Fontana, e da emenda destinada a Barbosa, destinada a "Valorização e Saúde do
"Investimento na Modernização e Capacitação dos Idoso·, no valor de R$245.647.464,00 (duzentos e
Laboratórios Oficiais de Produção ao Medicamento", quarenta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e
de autoria da Deputada Jandira Feghali, no valor total sete mil, quatrocentos e sessenta e quatro de reais);
de R$70.000.000,00 (setenta milhões de reais); Emenda nll 5, representa a aglutinação das emendas
Emenda nll 2, de autoria dos Deputados Eduardo de autoria dos Deputados Darcfsio Perondi, Euler
Jorge, Rita Camata, e Jandira Feghali, de Morais e Eduardo Barbosa, destinada à "Atenção à
"Implementação da Lei de Planejamento Familiar", o Criança", no valor de R$573.078.992,OO (quinhentos
valor de R$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de e setenta e três milhões, setenta e oito mil,
reais); Emenda nll 3, de autoria do Deputado Eduardo novecentos e noventa e dois reais); Emenda nll 6,
Barbosa, que tem por objetivo "Atenção à Pessoa representa a glutinação das emendas de autoria dos
Portador de Deficiência", valor R$7.745.021 ,00 (sete Deputados Alcione Athayde, Darcfsio Perondi e
milhões, setecentos e quarenta e cinco mil e vinte e Eduardo Barbosa, destinada à "Implantação de
um reais); Emenda nl! 4, de autoria do Deputado Centros da Juventude, e Capacitação de jovens para
Eduardo Barbosa, que tem por objetivo, "Atenção à atuação nos Centros de Juventude", no valor total de
Criança", valor R$28.269.748,00 (vinte eoito milhões, R$363.400.000,OO (trezentos e sessenta e três
duzentos e sessenta e nove mil setecentos e milhões e quatrocentos mil reais); Emenda n!l 7, de
quarenta e oito reais); Emenda nl! 5, que representa a autoria do Deputado Darcfsio Perondi, destinada a
aglutinação da emenda de autoria dos Deputados "Aquisição de insumos estratégicos", no valor de
Jandira Feghali, Dr. Rosinha, Dr. Benedito Dias, R$440.000.000,OO (quatrocentos e quarenta milhões
Laura Carneiro, Jorge Alberto, Airton Roveda, de reais); Emenda n!l 8, representa a aglutinação das
·Lavoisier Maia, Lydia Quinan, Henrique Fontana, emendas da autoria do Deputado Darcfsio Perondi,
Angela Guadagnin e Rafael Guerra, que tem por destinada à "Melhoria da qualidade de eficiência do
objetivo "Investimento na modernização e compra de Sistema Único de Saúde, por meio de construção,
equipamento de Hospitais Universitários, e a emenda ampliação e reaparelhamento de hospitais em
para "Conclusão e Aquisição de Equipamentos do municfpios", e "Construção de Hospital que mantém
Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais Contrato de Gestão com Serviço Social Autônomo",
de Bauru", de autoria do Deputado Saraiva Felipe, no valor de R$2.0S0.000.000,00 (dois bilhões e
valor R$384.000.000,OO (trezentos e oitenta e quatro cinqüenta milhões de reais); Emenda 9, de autoria do
milhões de reais). Usaram da palavra para Deputado Eduardo Jorge, destinada á "Aquisição e
encaminhar a votação os respetivos autores. Em distr:ibuição de medicamentos e insumos estratégicos
votação, foram aprovadas cinco emendas por para planejamento familiar", no valor de
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R$140.000.000,00 (cento~,quarenta milhões de
reais); e Emenda n!2 10, de autoria dos Deputados
Euler Morais, Lydia Quinan, Teté Bezerra, Laura
Carneiro, Amon Bezerra, Angela Guadagnin, Rita
Camata, Rafael Guerra, Jandira Feghali, Almerinda
de Carvalho e Djalma Paes, destinada à "Atenção à
Pessoa Portadora de Deficiência", no valor de
R$390.980.000,00 (trezentos e noventa milhões,
novecentos e oitenta mil reais). Usaram da palavra
para encaminhar a votação os respectivos autores.
Em votação, foram aprovados dez emendas por
unanimidade. O inteiro teor da reunião foi gravado,
devendo fazer parte integrante desta Ata. Antes de
encerrar os trabalhos o Presidente submeteu á
apreciação a presente Ata, sendo a mesma aprovada
por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o
Presidente convocou reunião de Audiência Pública
para amanhã às dez horas e encerroü os trabalhos às
doze horas e quarenta e sete minutos. E, para
constar, eu Aloísio N~ves Guimarães, Secretário,
lavrei a presente Ata, que, depois de aprovada, será
assinada pelo Presidente, Deputado Alceu Collares,
e encaminhada à publicação no Diário da Câmara
dos Deputados.

Ata da 251 Rel,lnião (Audiência Pública),
realizada em 21 de outubro de 1999.

Aos vinte e um dias do mês de outubro de mil
novecentos e noventa e nove, às dez horas e vinte
minutos, no Plenário 7 do Anexo 11 da Câmara dos
Deputados, reuniu-se a Comissão de Seguridade
Social e Família, sob a presidência do Deputado
Eduardo Jorge, por ser, dentre os Parlamentares
presentes, o mais idoso, dentre os de maior número
de legislaturas. Estiveram presentes os Deputados
Laura Carneiro - Vice-Presidente; Almerinda de
Carvalho, Armando Abílio, Dr. Benedito Dias, Saraiva
Felipe, Carlos Mosconi, Rafael Guerra, RaiTundo
Gomes de Matos, Vicente Caropreso, Angela
Guadagnin, Arnaldo Faria de Sá e Pastos Amarildo 
Titulares; Costa Ferreira, Celso Giglio e Almeida de
Jesus, Suplentes. Deixaram de registrar suas
presenças os Deputados Airton Roveda, José Carlos
Coutinho, Lavoisier Maia, Marcondes Gadelha,
Marcos de Jesus, Ursicino Queiroz, Darcísio Perondi,
Euler Morais, Jorge Alberto, Jorge Costa, Osmânio
Pereira, Rita Camata, Teté Bezerra, Eduardo
Barbosa, Lídia Quinan, Lúcia Vânia, Sérgio Carvalho,
Antônio Palocci, Dr. Rosinha, Henrique Fontana,
Alcione Athayde, José Unhares, Nilton Baiano,
Renildo Leal, Roberto Jefferson, Alceu Collares, Enio
Bacci, Djalma Paes, Jandira Feghali e Remi Trinta. O
Senhor Presidente declarou aberta a reunião que tem

por finalidade discutir a proposta de criação e
funcionamento de um sistema permanente de
negociação no Sistema Único de Saúde - SUS, por
meio da Mesa Nacional de Negociação. O Presidente
convidou a fazerem parte da Mesa os Senhores:

.Aílton de Uma Ribeiro, Subsecretário de Assuntos
Administrativos do Ministério da Saúde; Rúbio Cézar
da 'Cruz Uma, Coordenador-Geral de Recursos
Humano do Ministério da Saúde; David Braga Júnior,
Representante do Conselho Nacional dos
Secretários Municipais de Saúde - CONASEMS, e
Eliane Cruz, Representante da Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social. O
Presidente iniciou a discussão passando a palavra
aos convidados,na seguinte ordem, Senhores Aílton
de Uma Ribeiro, Rúbio Cézar da Cruz Uma, David
Braga Júnior, e Eliane Cruz, que fizeram alocação
acerca do tema em tela. Fizeram uso da palavra as
Deputadas Ângela Guadagnin e Almerinda de
Carvalho. Em seguida, o Presidente passou a palavra
aos senhores representantes de Instituições
diretamente ligadas ao tema, que estava sendo
discutido, que se faziam presentes à reunião: lrineu
Messias de Araújo, Secretário-Geral do
Sindisprevi-PE; Heder Murari, Presidente da
Federação Nacional dos Médicos, e Membro da
Mesa Nacional; Kátia Cecília Soars, do Sindicato dos
Trabalhadores no Sistema Único de Saúde do Estado
de Goiás - SINDSAÚDE - GO; Antônia de Fátima
Gomes, da Federação Nacional de Enfermeiros - NE,
e do Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal 
SEDF; Neusinho Faris, do Sindisaúde - GO; João
Batista Militão, Coordenador da Mesa Nacional de
Negociação do Sistema Único de Saúde. O inteiro
teor da reunião foi gravado, devendo ser transcrito e
publicado posteriormente, passando a fazer parte
integrante desta Ata. Nada mais havendoa a tratar o
Presidente encerrou os trabalhos às doze horas e
quinze minutos, antes convocando reunião para a

.próxima quarta-feira, dia 27-10-99. E, para constar,
eu Eloísio Neves Guimarães, Secretário, lavrei ~

presenta Ata, que depois de aprovada, será assinada
pelo Deputado Eduardo Jórge, que presidiu a
reunião, e encaminhada à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado. Eduardo
Jorge) - Declaro abertos os trabalhos da presente
reunião da Comissão de Seguridade Social e Família,
convocada, nos termos do requerimento do
Deputado Eduardo Jorge, para debater a proposta ~e
Criação e Funcionamento de um Sistema
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Permanente de Negociação do Sistema Único de
Saúde, por meio da Mesa Nacional de Negociação.

Convido para fazer parte da Mesa, por serem
nossos expositores, o Sr. Ailton de Lima Ribeiro,
Subsecretário de Assuntos Administrativos do
Ministério da Saúde; o Sr. Rúbio Cézar da Cruz Lima,
Coordenador-Geral de Recursos Humanos do
Ministério da Saúde; a Sra. Eliane Cruz,
representante da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Seguridade Social; o Sr. David
Braga Júnior, representante do Conselho Nacional de
Secretários Municipais de Saúde - CONASEMS; e o
Sr. Ricardo Scotti, representante do Conselho
Nacional de Secretários de Saúde - CONASS.
(Pausa.) S. Sa. não está presente.

Peço à Secretaria, se por acaso o representante
do Conass chegar, que me avise. Vou convidá-lo para
fazer parte da Mesa.

Peço aos convidados aqui presentes que se
sentem um pouco mais à frente, para que nossa
audiência fique mais calorosa. Gostaria que
deixassem somente a primeira fileira vazia, para o
caso de algum Deputado chegar. Mas podem ocupar
da segunda fileira para trás. Obrigado.

Para ordenarmos esta reunião de audiência
pública, a Presidência esclarece aos nossos
convidados e à platéia que dará a palavra aos
convidados e depois aos Deputados que quiserem
fazer perguntas aos convidados. Se alguma entidade
aqui presente quiser se habilitar a fazer alguma
manifestação que encaminhe à Mesa, por escrito.

Inicialmente, faremos uma apresentação e
depois passaremos para outra rodada, em que os
convidados podem fazer réplicas e, se possível, até
tréplicas. Isso dependerá da reunião da Câmara dos
Deputados. Temos uma luzinha que acende quando
começa a Ordem do Dia da sessão. Quando começar
a Ordem do Dia, teremos que suspender a reunião.
Por isso, vamos avançar, antes que a sessão, que
está marcada extraordinariamente para hoje de
manhã, obrigue-nos a suspender nossa audiência.

O Regimento Interno prevê que se podem dar
até vinte minutos para os expositores. Como estamos
com quatro expositores, pergunto aos convidados se
concordam em fazer uma intervenção inicial de dez
minutos cada um - aí já chegaríamos a quarenta
minutos -, e depois faremos uma nova rodada, se for
necessário, de dez minutos, e assim por diante.
(Pausa.) Tudo bem? Então, em vez de vinte minutos,
a inte.rvenção inicial será de dez minutos para cada
um ou menos, ficando a critério dos expositores.

Esta Presidência comunica que está tudo sendo
gravado, registrado para a história.

Passo a palavra, em primeiro lugar, ao Sr. Ailton
de Lima Ribeiro, Subsecretário de Assuntos
Administrativos do Ministério da Saúde.

O SR. AILTON DE LIMA RIBEIRO - Exmo. Sr.
Presidente, Deputado Eduardo Jorge, demais
componentes da Mesa, primeiramente, quero
agradecer-lhe a oportunidade de conversarmos, mais
uma vez, sobre tão importante assunto.

Como todos sabem, a Mesa Nacional de
Negociação foi constituída, se não me engano, em
1993 e, desde então, tem buscado, dentro da sua
competência, discutir os problemas inerentes ao
Sistema Único de Saúde e aos seus servidores.

Nessas oportunidades, os interesses têm sido
convergidos, porque o Ministério da Saúde entende
que o servidor público capacitado, qualificado, bem
remunerado, que trabalha em condições, se não
ideais, pelo menos boas, certamente produz melhor,
motiva-se mais e, conseqüentemente, alcança o
resultado que todos desejamos, que é a melhoria da
qualidade dos serviços prestados ao cidadão. Tenho
certeza de que essa é a condição que todos nós
desejamos. Seja qual for a posição ideológica ou
institucional de qualquer pessoa, temos certeza de
que nesse sentido as posições se equivalem.

Já tivemos oportunidade de conversar com
membros da própria Mesa Nacional de Negociação
em várias oportunidades. Embora o Ministério da
Saúde seja um órgão que, dentro de suas
competências, tem sua autonomia, há de se
reconhecer que, em muitos aspectos, não tem plena
autonomia. Exemplo: a política de recursos humànos
- todos sabem - não é de competência exclusiva ou
única do Ministério da Saúde ou de qualquer
Ministério. Ela tem necessariamente de passar por
uma discussão em âmbito de Governo. Normalmente,
a política de recursos humanos é discutida pelo hoje
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a
quem compete conduzir esse processo. É óbvio que
ele não o faz sozinho, depende da interferência e da
participação efetiva dos órgãos que dizem respeito
diretamente àquela atividade específica. Sempre
temos salientado esse aspecto. Notamos que muitas
demandas advindas desse processo negociai não
ocorrem ou se dão no conjunto do Governo. A
discussão acaba ficando no âmbito do Ministério da
Saúde, a quem, obviamente, até compete levar
adiante. Sempre salientamos também a necessidade
de as entidades estarem, ao mesmo tempo,
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trabalhando nesse mesmo·movimento de levar isso exemplo: no Ministério da Saúde, não se tem dúvida
adiante. de que o foco da questão tem sido a econômica. Não

Quando verificamos a idéia de trazermos para há recurso bastante para financiar tudó que é
uma audiência pública, de envolvermos o Legislativo necessário financiar.
nesse processo, começamos a perceber que, de fato, O que se vê das documentações publicadas é
está caminhando para aquilo que desejamos, ou seja, que a questão econômica é preponderante nas
juntar esforços de todos os segmentos, para que, a discussões sobre, por exemplo, as relações de
partir daí, sim, consigamos levar à frente e, trabalho ou outra questão qualquer que se aborde. É
objetivamente, obter os resultados que pretendemos. difícil abrir espaço de discussão de maneira mais
Portanto, penso que este momento é fundamental. adequada, mais consistente, para que ela tenha
Tenho certeza de que, a partir desta discussão, será sucesso.
considerado o marco de um processo que poderá ter A Mesa tem sido um exercício, até certo ponto,
nova direção . desgastante, no sentido de que ela produz pouco

Muito obrigado. resultado. Produz, talvez, uma consciência desse
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo processo e das dificuldades que estão nele. Daí

Jorge) - Agradeço ao Sr. Ailton de Lima Ribeiro, do entendemos que a validade está por aí, está
Ministério da Saúde, e passo a palavra ao Sr. Rúbio assegurado um espaço em que se aborda e se
Cézar da Cruz Lima, Coordenador-Geral de discute a dificuldade. Mas achar o caminho para sair
Recursos Humanos do Ministério da Saúde. do outro lado é complexo.

O SR. RÚBIO CÉZAR DA CRUZ LIMA - Sr. Entendemos que esta audiência pública foi
Presidente, Deputado Eduardo Jorge, demais solicitada exatamente para tentar estabelecer algum
componentes da Mesa, convidados presentes, o caminho, algum indicativo de um processo que possa
primeiro aspecto a observar é que temos uma gerar resultados mais interessantes.
mudança que ocorre em âmbito mundial. Não se trata Para mim, é complexo, em dez minutos, fazer
de um problema específico do País. Esse aspecto toda a abordagem que se descortinou das
demanda, de um lado, uma profunda e, grave discussões da Mesa Nacional de Negociação.
mudança dos perfis profissionais exigidos. De outro Parece-me complexo por quê? O que aparece para
lado, ainda nos encontramos em um processo de nós como discussão na Mesa sempre são pontos
evolução da representação sindical, o que torna um focais, específicos, são quase estudos de caso.
pouco complicado o processo de que essas Entendo que se necessita de, a partir de uma política
demandas possam se adequar a esse ambiente novo de recursos humanos, trilhar caminhos que são mais
que está sendo formado, exigindo novos perfis amplos e que considerem as necessidades pontuais
profissionais. do sistema. Há algo a se falar a partir das questões, a

No caso específico da saúde, em que se cria o visão que se possa ter do processo.
Sistema Único de Saúde, que envolve várias Obrigado.
entidades diferentes de administração, com todas as O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo
suas culturas e situações sistemáticas, Jorge) - Obrigado, Sr. Rúbio Cézar da Cruz Lima.
procedimentos diferentes, fica mais complicada ainda Passo a palavra ao Sr. David Braga Júnior,
a intenção de que se possam ter princípios gerais. representante do CONASEMS - Conselho Nacional

O que a Mesa Nacional de Negociação busca é de Secretários Municipais de Saúde.
o estabelecimento de princípios que possam O SR. DAVID BRAGA JÚNIOR - Bom-dia.
aglutinar as vontades dos gestores e servidores, de Quero cumprimentar o Deputado Eduardo Jorge pela
maneira que se possa trilhar algum caminho comu,m feliz iniciativa de inserir nas discussões do Congresso
que gere algum nível de sucesso nessa relação. Nacional uma questão tão séria e importante como as

Uma observação já feita é de que há uma relações de trabalho dentro do Sistema Único de
triangulação. Quem determina o processo tem uma Saúde.
participação externa à daqueles que estão vivendo o Sou médico, Secretário de Saúde de um
processo. Essa é a primeira dificuldade. Município do Estado de São Paulo chamado

Em geral, o Governo fraciona muito suas Indaiatuba. Já dirigi o Hospital do Servidor Público
discussões, focando aquilo que é interesse, ou até Estadual, em São Paulo, onde me inteirei pela
pelo aspecto crítico da necessidade de decisão. Por primeira vez, como Diretor do Hospital, pensando
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como médico, de como se poderia trabalhar com algo
tão complicado como administrar 6 mil e 500
trabalhadores no ano constituinte, num hospital
público, produzindo serviço com qualidade, como
mandava ou como mandam os preceitos da
administração pública.

A partir de 1988, no mesmo ano em ,que a
Constituição foi promulgada e' pelo formato que ela
tomou, pela primeira vez no País passamos a ter uma
Constituição que dizia que o País é um Estado
democrático de direito, que se pauta pela cidadania e
confere direitos iguais a todos os cidadãos. E, no que
compete à seguridade social e, em particular, à
saúde, através do Sistema Único de Saúde, ficava
evidente que haveria necessidade de se reformatar
todo o mecanismo de lidar col')1 os conflitos inerentes
às relações de trabalho, conflitos decorrentes da
convivência, da política, das técnicas e das ações
corporativas e sindicais. Como se compõe issotudo e
encontrar um mecanismo racional, civilizado dá ~e

trabalhar com o conflito, evitando o confronto·' e ,
respeitando direitos?

Desde aquele momento, em 1988, já
tomávamos a cautela de levar a sério a questão do
controle social e colocar o consumidor final, ou seja, o
cidadão, que é o consumidor do serviço de saúde,
como elemento participante e controlador de todo o
processo, agindo como avalizador e alter ego da
instituição, colocando limites, para que as situações
não tomassem direções contrárias aos seus próprios
direitos de cidadãos.

Essas experiências foram sendo acumuladas.
Já se passaram onze anos. O SUS já é uma realidade
muito mais avançada do que era naquele ano. No
entanto, salvo maior engano, esta é a primeira vez
que estamos discutindo no âmbito do Congresso
Nacional a questão das relações de trabalho, da
flexibilização, da remuneração, da participação do
trabalhador nos resultados. Lembro-me de que,
quando começamos a discutir essas questões, houve
uma manifestação explícita do Supremo Tribunal
Federal dizendo que era proibido praticar a
negociação no setor público.

A Constituição reconhece o direito de formação
de sindicatos no setor público, reconhece o direito de
greve, que é a expressão máxima do confronto das
situações não resolvidas, mas não explicita a
possibilidade de negociação e de reconhecimento do
produto da negociação de forma direta.

Apoiados em advogados e pessoas da ordem,
jurídica, com conhecimento da questão" qu.e

, '

extrapola o conhecimento médico, apoiamo-nos
nessas discussões e' realizamos no Hospital do
Servidor, com as aS,sociações locais, na época, o
primeiro processo de negociação. Fizemos valer o
produto dessas c. n!3gociações através do
reconhecimento na DRT - Delegacia Regional do
Trabalho e chamàmos o conjunto de protocolos
,estabelecidos de um contrato coletivo das relações
de trabalho no setor público. Mas, nessa condição,
esses funcionários do Hospital do Servidor eram
funcionários celetistas.

Com os estatutários, com a implementação do
SUS e a miscigenação de estatutários do Governo
Federal, com o som~tório dos funcionários do antigo
Inamps que agora tinham migrado para o Ministério
da Saúde e estavam sendo municipalizados, com a
municipalização dos. funcionários estaduais para o

,próprio Município, com a miscelânea de relações de
contratos de trabalho que existe no Município,
p~ssamos a ter no local onde é operacionalizado o
SUS uma enorme diversidade de condições de
trabalho, forma de remuneração, jornada. Enfim, está
absolutamente claro que não há como criar-se uma
legislação normativa, fechada, que consiga dirimir
todos esses conflitos, toda essa diversidade de
situações. Lembro que somos 5 mil e 500 Municípios.
E o SUS é claro. A ação de atenção tem de se dar no
âmbito do Município. Cada Município tem Prefeitura,
Procuradoria Jurídica e Câmara de Vereadores, e
tudo que for feito tem de estar homologado nesse
âmbito.

Não vejo como trabalhar essas questões se não
for através de um sistema que chamamos de sistema
de qualificação do serviço - o objetivo é qualificar o
resultado final -, tendo a negociação como
instrumento e a Mesa como espaço para trabalhar
essas questões.

A partir do ano passado, as situações estão um
pouco mais fáceis, uma vez que a Emenda
Constitucional nl! 19 introduziu na Constituição
brasileira critérios como a eficiência nos serviços
públicos, que permite a transformação, desde que
demonstrada. Creio que ainda falta uma lei
regulamentar dizendo o que é eficiência no serviço
público. Desde que for demonstrado que se está
praticando o mesmo serviço, com menor custo e com
melhor resultado, a diferença do custo financeiro
entre a situação 1 para a situação 2 poderá ser
pactuada, negociada e distribuída entre os
trabalhadores daquela unidade de saúde. Estou
pensando especificamente no Sistema Único de
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Saúde, mas isso é extensivo a qualquer um dos
serviços públicos.

Encerrando esta primeira parte de participação,
em nome do Conasems, quero deixar alguns
documentos, para que sejam usados na discussão.
Levei muito tempq para organizar, discutir esses
documentos. Eles estão contidos no livro "Conflitos,
eficiência e democracia na gestão pública", de
Douglas Gerson Braga, publicado pela FIOCRUZ.
Existe outro texto de publicação da Organização
Pan-Americana de Saúde, que também trata da
questão da negociação.

Deixo este resumo, que foi produzido
recentemente por um encontro patrocinado pela
Opas e pelo Conasems, para tratar das relações da
política de recursos humanos para a saúde. Também
quero deixar à disposição da Mesa e de quem estiver
interessado um documento apresentado pelo
Conasems na última reunião da Mesa Nacional de
Negociação do Ministério da Saúde, em que fazemos
um extrato das questões que abordei aqui. Para
começarmos o debate, está bom.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE .(Deputado Eduardo

Jorge) - Passo a palavra à Sra. Eliane Cruz.
Aviso aos Deputados presentes e aos

convidados que estão na platéia que há possibilidade
de fazer questionamentos aos expositores.

Quem quiser se inscrever para fazer alguma
pergunta ou observação levante a mão, e o nosso
secretário vai colher o nome e a entidade que está
representando. Eles vão falar nesta primeira rodada.
Vou abrir a palavra para os Deputados e para a
plenária e, depois, vou voltar a palavra para eles, para
comentarem e debaterem entre si, S. Exas. e S. Sas.

Tem a palavra a Sra. Eliane Cruz, representante
da Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Seguridade Social.

A SRA. ELIANE CRUZ - Bom-dia. Em primeiro
lugar, quero agradecer ao Deputado Eduardo Jorge,
que sempre esteve conosco nesta discussão sobre a
situação dos trabalhadores da área da saúde, aos
Deputados da Comissão de Seguridade Social e
Família e aos representantes da Mesa Nacional de
Negociação.

Temos sido assíduos em acompanhar a
Comissão de Seguridade Social. Para nós, este ~ um
momento muito importante, que é de resgatar o
debate sobre as relações de trabalho na saúde e no
setor público. Informo a todos que hoje também está
acontecendo no Congresso Nacional uma audiência

pública sobre a violaçao aos direitos sindicais dos
servidores públicos,. também promovido pela
representação internacional da nossa entidade.

Vou pegar algumas questões sobre as relações
de trabalho, em especial sobre a Mesa Nacional de
Negociação do SUS. Primeiramente, vou traçar um
histórico do que foram as relações de trabalho dos
servidores públicos no Brasil, que foram marcadas,
durante muitos e muitos anos, por um lado, por um
clientelismo e um favoritismo muito forte, o que levou
e traçou para todo o funcionalismo nesse último
período enorme sentimento de paternalismo.

De vinte anos para cá, com a adoção do
concurso público como forma de contratação, os
servidores públicos começaram a ter relações de
trabalho de' fato, relações que se conflitam no
trabalho. O histórico das relaçoes não passa
exatamente por relações de trabalho. Durante muitos
anos e ainda hoje, infelizmente, em muitas regiões do
País, o cargo de servidor público é como um
presente, uma troca de favor decorrente do momento
eleitoral.

Vendo essa realidade, vimos nos últimos anos
trabalhando a perspectiva de qualificar a discussão
sobre as relações de trabalho entre os servidores
públicos, o que, infelizmente, não tem acontecido na
administração pública, salvo raríssimas exceções.

Tivemos, nesses últimos anos e até hoje, uma
relação entre a administração pública e os servidores
bastante ruim do ponto de vista de a administração
ver os trabalhadores daquela administração, seja
municipal, seja estadual, seja nacional, como
trabalhadores a quem se deve algum tipo de
satisfação.

A Constituição de 1988 garantiu aos servidores
públicos o direito à organização sindical. De lá para
cá, a maioria dos servidores públicos do País
acabaram trabalhando e modificando as suas
organizações, que antigamente eram associações,
para sindicatos. Agora, o direito à organização
sindical ou à sindicalização não veio acompanhada
de mais mida. Nada existe na legislação ou nenhuma
regra estabelecida que garanta a consignação em
folha. Por exemplo, mesmo que a Constituição fale de
consignação em folha, dificilmente se consegue
garantir isso quando o Prefeito, o Governador ou o
próprio Presidente decidem que não vão mais fazer a
consignação em folha.

Hoje, a relação dos servidores públicos com a
administração é pautada sempre por relações
fisiológicas e clientelistas ou por confronto.' Não
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temos mediação nesse papel. É isso que, na minha de deliberação e de aplicação de recursos para a
opinião, prejudica bastante. área de formação profissional. E, mais do que isso,

Desde a criação do Sistema Único de Saúde, as boa parte dos recursos do Ministério do Trabalho, no
entidades dos trabalhadores públicos da saúde vêm ano passado, foram destinados à adequação e à
insistindo em que se deva construir uma política inovação metodológica, curricular, formação de
nacional de recursos humanos para o Sistema Único professores. Até agora, foi impossível discutir com o
de Saúde. Esse é o grande entrave existente entre os Ministério da Saúde a adoção do mesmo método no
trabalhadores e boa parte dos pensadores' do programa de profissionalização da área de
Sistema Único de Saúde e ainda uma grande parte da enfermagem. Segundo me informou o Sr. João
administração pública. Não há justificativa para a Militão, que é o coordenador da Mesa Nacional de
inexistência de uma política nacional de recursos Negociação, esse debate ainda nem foi pautado na
humanos, porque buscamos uma política nacional de Mesa.
financiamento. Aliás, aqui todos lutamos juntos.·Há Gostaria de elogiar o Presidente pelo decreto
anos, vimos discutindo essa questão. No último mês, assinado, cuja elaboração teve a participação de
fizemos toda uma movimentação aqui no Congresso muitos Deputados aqui no Congresso, com referência
Nacional em relação à PEC nº 169, de autoria dos - ao agente comunitário de saúde. Esse decreto
Deputados Eduardo Jorge e Waldir Pires. reconhece, de uma vez por todas, a profissão do

Sobre a questão de controle social, nos últimos agente comunitário de saúde. Em que pesem todas
anos conseguimos garantir que o repasse de as divergências entre o papel e a função que ele vai
recursos para os Municípios só aconteçam mediante desenvolver no dia-a-dia, finalmente o decreto foi
a existência de conselhos municipais de saúde assinado.
paritários. E diversas regras foram sendo construídas O segundo aspecto é discutir a função do
para que se consiga impl,antar o Sistema Único de agente comunitário de saúde. Temos trabalhado com
Saúde. A criação de uma política nacional de um projeto nesse sentido, mas temos tido muita
recursos humanos tem sido uma tese rejeitada por dificuldade em fazer essa discussão não do ponto de
boa parte da administração pública. Acho que esse é vista do programa, mas do ponto de vista das
exatamente o "X:' da questão qom relação à Mesa relações de trabalho. Os agentes comunitários de
Nacional de Negociação do SUS, que teve sua saúde no País não têm contrato definido. Quanto ao
construção em 1993, se não me engano, na época do salário deles, nada é recolhido para a Previdência
Jatene. Depois ela esteve um bom tempo paralisada, Social, para o FGTS, a fim de que os trabalhadores
mas agora foi reativada. De qualquer forma, ainda tenham qualquer proteção trabalhista. E isso é um
não se tem a compreensão de que aquilo que a Mesa grande problema para o futuro.
concluir por acordo... Nada é votadq na Mesa. Na A nossa entidade, assim como diversas outras
verdade, temos reunido representantes das mais que participam da Mesa Nacional de Negociação do
diversas organizações dos trabalhadores e da SUS, tem feito um grande esforço para que, dentro
administração pública e privada. Na Mesa existe das nossas entidades, tenhamos maturidade para
espaço para o setor privado de saúde - a área enfrentar ou para participar de um processo de
patronal -, como também existe espaço para a área negociação municipal, tendo compreensão dos
pública. limites e das dificuldades existentes. Mas não temos

O grande problema que gostaria de destacar visto isso do lado da administração pública. São
hoje é este: é possível construir uma política nacional poucos os Municípios que conseguiram qualificar-se
de recursos humanos para o SUS? Acho que a para esse debate.
existência e o funcionamento efetivo da Mesa Vendo a Deputada Angela Guadagnin,
Nacional de Négociação, assim como das estaduais e lembrei-me de que, no Município de São José dos
das municipais, estão baseados nessa pergunta. Campos, registramos a melhor experiência de

Para terminar, gostaria de mencionar algumas negociação municipal. Na época - o David até me
questões desse último ano, nas quais percebemos acompanhou -, foi possível construir a Mesa
dificulçjades. Exemplo: o Ministério da Saúde está Municipal de Negociação no SUS em São José dos
com um programa de profissionalização dos Campos. Essa Mesa talvez tenha sido a principal
trabalhadores da área de enfermagem. Toda a área experiência de negociação que tivemos no País. Nela
de formação profissional no País sofreu, nos últimos havia interesse das duas partes, pauta de
anos, radical transformação para melhorar o método reivindicação das duas partes; o Governo também
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tinha a sua. Isso era muito importante, porque
obrigava os trabalhadores a discutirem.

Gostaria de fazer essas considerações iniciais e
agradecer muito à Comissão de Seguridade Social e
Família, presidida pelo Deputado Eduardo Jorge, por
este momento que vem sendo há muito tempo
reivindicado e, finalmente, conquistado.

O SR. PRESIDENTE .(Deputado Eduardo
Jorge) - Feitas essas exposições iniciais dos nossos
convidados, concedo a palavra, primeiramente, para
os Deputados que quiserem fazer algumas perguntas
ou considerações e, depois, às pessoas do plenário
que quiserem se manifestar.

Concedo a palavra à nobre Deputada Angela
Guadagnin, do PT do Estado de São Paulo.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN 
Sr. Presidente, eu só ia dar um testemunho, que a Sra.
Eliane Cruz acabou dando, da experiência que
tivemos em São José. O Sr. David Braga Júnior
trabalhou muito conosco, assessorando a forma de
fazer a Mesa Nacional de Negociação funcionar.

Obrigada pela citação. Era o que tinha a dizer.

A SRA. DEPUTADA ALMERINDA DE
CARVALHO - Gostaria de saudar os palestrantes
por estarem aqui. Este assunto realmente é de suma
importância, precisa ser discutido, principalmente
aqui na Comissão de Seguridade Social e Família.
Somos apenas duas Deputadas aqui. Gostaria de
saber, entre todas essas negociações, que avanços
V. Sas. conseguiram para que possamos, também,
posicionar-nos daqui para a frente. Acho que essa
participação é muito importante.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo
Jorge) - Agradecemos às Deputadas a presença e
pergunto novamente aos outros convidados se
desejam levantar algum ponto. (Pausa.)

Concedo a palavra a V. Sa.
O SR. IRINEU MESSIAS - Sou Secretário-Geral

do SINDISPREV de Pernambuco - Sindicato dos
Previdenciários de Pernambuco e também da direção da
CNTSS.

Gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar a
Comissão de Seguridade Social e Família, na pessoa
do Deputado Eduardo Jorge, que nos dá essa
oportunidade de poder discutir as relações, hoje, no
Sistema Único de Saúde.

A minha pergunta dirige-se basicamente aos
dois representantes do Ministério da Saúde, Sr. Ailton
de Lima Ribeiro e Dr. Rúbio Cézar da Cruz Lima,
tendo em vista que hoje os servidores do Ministério

da Saúde estão passando por problemas muito
sérios. Por exemplo, uma das Prefeituras do Estado
de Pernambuco, na semana passada, sem que nem
por que, simplesmente achou por bem remover
alguns servidores, devolvendo-os para o
Departamento de Recursos Humanos do Estado de
Pernambuco, tanto servidores do Ministério da
Saúde, quanto servidores do próprio Estado.
Conversando com a Secretária de Saúde, ela disse
que o posto era das Prefeituras e que, portanto,
estava devolvendo os servidores sem argumentação
alguma que justificasse aquela ação. Aqueles
servidores não estavam trazendo ônus algum para os
cofres da Prefeitura. Muito pejo contrário, a Prefeitura
estava até economizando recursos, tendo em vista
que não estava necessitando desembolsar recursos
para contratar pessoas. Mas a - Prefeitura estava
fazendo exatamente o contrário: retirando servidores
daquele local de trabalho para colocar pessoas
terceirizadas, ou seja, onerando o seu cofre.

As minhas perguntas são as seguintes: qual a
política que o Ministério da Saúde tem implementado
para resolver a situação dos servidpres que estão à
mercê de Prefeitos que, de uma hora para outra, para
fazer qualquer tipo de politicagem, acham por bem
devolver os servidores para seus órgãos de origem,
no caso, os núcleos do Ministério da Saúde nos
Estados? Pergunto: aquela portaria que foi
recentemente baixada - esqueci-me do número,
agora - pela Fundação Nacional de Saúde, que diz
que qualquer tipo de remanejamento que haja tem
que passar por um parecer dos Conselhos Estaduais
ou Municipais de Saúde, também se aplica a esses
casos que acabei de citar aqui?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo
Jorge) - Mais alguém gostaria de se manifestar?
(Pausa.) O senhor levantou a mão? Então, pode falar.

O SR. HÉDER MURARI BORBA - Em primeiro
lugar, gostaria de me apresentar. Há um ano e meio,
sou membro da Mesa Nacional de Negociação,
representando a Federação Nacional dos Médicos e,
a partir desta semana, passarei a responder pela
Presidência da Fenam.

Sugeri na Mesa Nacional de Negociação uma
reunião com a Comissão de Seguridade Social, e
ficamos muito felizes de ver a anuência da Comissão
para a discussão do tema.

Gostaria de abordar, rapidamente, o espírito
dessa sugestão. A Mesa Nacional de Negociação - o
próprio nome diz - procura criar um espaço de
negociação que se estenda no âmbito federal e dos
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Estados brasileiros, junto aos Secretários Municipais)
e Estaduais de Saúde, dando condições eum esp~ço~

a mais para os trabalhadores da área de saúde
exporem seus problemas encontrados .nas relações1

de trabalho no SUS.
Participando da Mesa Nacional de NegociaçãO

há um ano e meio, vai ficando claro para nós qUEÇse
ela não avançar na discussão da política nacional que
vem sendo desenvolvida na área da saúde, não vai'
existir espaço para negociação. Essa é uma'
conclusão da Federação Nacional dos Médicos.
Estaremos, na próxima semana, reunindo a entidade
para avaliar a posição. tomada' para com. ia
continuidade ou não da participação na Mesa.

Por isso, acho importante esta reunião,' na
medida em que temos aqui presentes Parlamentares.
Recentemente, tive acesso a um documento
produzido pelos Deputados da Comissão' de
Seguridade Social e Família. Esse documento coloca
abertamente uma situação de conflito com a política
que vem sendo implementada pelo Sr. Ministro da
Saúde. .

Gostaria de abordar essa questão, .que todas as
vezes é discutida na Mesa Nacional de Negociação.
Para fortalecermos o espaço de negociação, temos
que discutir com maior profundidade os rumos da
política de saúde que está sendo implementada.

Atualmente, não tenho condições de discutir a
questão do trabalhador médico na área da saúde, não
levando em consideração a necessidade da revisão
dos procedimentos da tabela do SUS, paga pelo SUS
das mais variadas formas, através dos hospitais, e
também os salários da maioria dos profissionais de
saúde, não só médicos, que vêm sendo recebidos
nesse sistema. Há uma diversidade salarial no
Sistema Único de Saúde. A Mesa Nacional de
Negociação tem que, juntamente com o Conselho
Nacional' de Saúde e a Comissão de Recursos
Humanos do Conselho, começar a discutir essa
questão com a maior amplitude e, sobretuqo, com o .
envolvimento da Câmara. dos Deputados. Ou
partimos para um maior questionamento dessa
política, ou vamos criar um espaço de negociação
que poderá substituir as próprias entidades sindicais.
Esse não é o espírito da participação da Federação
Nacional dos Médicos na Mesa. Ao contrário, lutamos
por um sistema de' saúde -equânime, ·mas que
remunere o serviço desaude e os trabalhadores com
dignidade.

Atualmente, um dos pontos nevrálgicos da
implantação do SUS cOITl:qualidade:são exatamente

os baixos valores dâ'renílineração dos trabalhadores'
como um todo, nãosÓ'dos médicos.

Era mais uma observação que gostaríamos de
fazer. Gostaria de pedit.o auxílio dos Srs. Deputados
para discutirem conosco, realmente, o papel de uma
Mesa Nacional de ~Negociação. Qual é o poder que
essa Mesa tem, se "não temos tido uma política
nacional de saúde_que ouça o que os trabalhadores
do País têm levantado?

Muito obrigado.

A SRA. KÁTiA CEcíLIA SOARES Sou
Vice-Presidente do Sindicato dos Trabalhadores no
Sistema Único de Saúde do Estado de Goiás i

SINDSAÚDE. Faço l1iIinhas as palavras do Héder, que
é um companheiro de Goiás. Preocupa-me muito
.discutir a função das Mesas de Negociação do SUS.
Hoje vivemos num país cujo desmonte do serviço
público vem aumentando, a cada dia,'a flexibilização
das relações de trabalho estabelecid~s não só no
serviço público, mas também na rede privada, com
alta taxa de desemprego e precarização dos direitos
trabalhistas.

Precisamos definir o papel da Mesa, em vez de
ficar, como o Dr. Rúbio Cézar da Cruz Lima disse,
discutindo casos específicos, como· tivemos no
Estado de Goiás: o problema do duplo vínculo.
Atualmente, esse vínculo é mantido na Constituição
Federal, na área da saúde, só para o médico, e, em
função disso, as pessoas no Estado de Goiás teriam
que optar pelo Serviço Público Estadual ou pelo
Municipal. Duas falhas ocorreram na Constituinte de
1988: uma foi a questão do financiamento. Já
estamos com uma discussão avançada sobre essa
questão. Sabemos que as unidades privadas estão
fechando leitos. Por isso, é necessário que se tome
uma medida a respeito do financiamento definitivo. e
permanente do Sistema Único de Saúde, mas
também é urgente e necessária a implementação de
uma política de recursos humanos que se estenda
em âmbito nacional e que seja instituída por lei. O que
não é lei e depende de negociação deste País
sabemos que fica em termos de negociação ou de
decisão unilateral. Pelo menos é assim. A democracia
neste País, hoje, está sendo ameaçada. E aí vamos
ficar à mercê, nós, trabalhadores da saúde, da
vontade política de Secretários Municipais e
Estaduais, para estabelecer os canais de negociação.
Vamos ficar dependendo da posição
político·partidária que se ocupa, tanto os dirigentes,
quanto os trabalhadores e os gestores também. Eaí·
acho que não é avanço. Está na hora de nós,
trabalhadores, acabarmos com essa farsa. Nã.o
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somos servidores do serviço público. Estamos num
sistema capitalista, negociando mão-de-obra,
prestação de serviço.

Hoje, essa idéia de servidor público é de
voluntarismo e de que não precisamos de salário. E,
quando estamos brigando por salário, quando está
faltando medicamento lá na unidade, há a idéia de
gestores e daqueles que têm a caneta na mão para
resolver o problema, de que ele tem que priorizar. E aí
cabe ao trabalhador pagar a conta da falta de
investimento de recursos.

Esta é a hora oportuna para caminharmos junto
com a questão do financiamento, a questão de
definirem-se parâmetros gerais para uma polrtica de
recursos humanos no Sistema Único de Saúde e que
venha, de fato, atender à implementação do SUS,
que, há ,onze anos, mostrou que está partindo para a
adolescência. O SUS já não é mais uma criancinha e
tem condições de caminhar com as próprias pernas.

A SRA. ANTÔNIA DE FÁTIMA GOMES - Sou
Diretora da Federação Nacional de Enfermeiros e
faço parte do Sindicato dos Enfermeiros do Distrito
Federal.

Gostaria de abordar algumas questões que são
muito preocupantes nas entidades, principalmente na
enfermagem. Há muitas questões que nos têm
afligido há muito tempo. Já está passando da hora de
avaliá-Ias. Uma das questões muito graves que hoje
nos afligem é a da formação do pessoal. Por exemplo:
em todo o País, existem pessoas desqualificadas que
trabalham na área de enfermagem. Até hoje, não
sabemos o porquê disso. Existe uma lei, até um
pouco antiga, de 1986. Até hoje existem pessoas
trabalhando em vários lugares, até no SUS, sem a
menor formação profissional para atender aos
usuários.

Outra questão que nos aflige é a da carga
horária. No Congresso Nacional, já foi aprovado um
projeto, mas foi vetado pelo Presidente. Em todo o
País, existem várias cargas horárias, mas não existe
uma definição da carga horária. O profissional fica
submetido à administração local, que, às vezes, exige
uma carga horária bastante grande e submete o
trabalhador a más condições de trabalho.

Outra questão que já foi abordada é a salarial. O
profissional de saúde às vezes faz um trabalho
desgastante, então merece ser tratado de forma
adequada, ter um salário melhor. No entanto, os
salários são insignificantes. Aliás, os profissionais da
área de enfermagem às vezes trabalham mesmo

como se fossem voluntários. Eles precisam ter um
salário mais adequado.

São essas questões que quero levar para a
Mesa. Gostaria de louvar a atitude do Deputado
Eduardo Jorge, Presidente da Comissão de
Seguridade Social e Famnia. Está mais do que na
horade éomeçarmos a discutir condições de trabalho,
q~estões de negociação e de a Mesa Nacional de
Negociação ser mais valorizada e o trabalhador ser
mais ouvido.

Muito obrigada.

O SR. NEUSINHO FARIAS - Sou do
SINDSAÚDE do Estado de Goiás. Os problemas são
tão grandes, tão amplos e tão diversos que chamam
nossa atenção para uma coisa: os princípios
constitucionais.

Os princípios constitucionais já delineiam a
estrutura e o funcionamento do Sistema Único de
Saúde. Esses princípios já estão normatizados. No
entanto, o que se vê é que os gerentes maiores do
sistema, em todas as instâncias, seja no Governo
Federal, seja no Estadual, seja no Municipal, burlam a
Constituição de maneira acintosa quando contratam
pessoas - a Constituição diz que tem que contf8.tar
via concurso público - via cargos em comissão. No
Estado de Goiás, em determinados rnomentcs, atinge
um índice de 50%, 51 % o pessoal nos cargos em
comissão. Cargo em comissão é um direito do
governante? Sim. Cargos de confiança, tunções de
confiança. No entanto, o que ocorre? Auxiliar de
serviços gerais, médicos, odontólogos, enfermeiros,
auxiliares administrativos são funções de confiança?
Com certeza, não. Esse é um ponto a ser abordado. É
só essa questão? Não. As normas do sistema já
dizem que nos Municípios, para se contratar, tem que
se fazer concurso público, tem que se preocupar com
a qualificação. Há diferença? Sim, há diferença. Um
Município arrecada menos, outros arrecadam mais.
Contando que haja uma política definida.

O que se pergunta agora é o seguinte: quais as
instâncias de controle do Sistema Único de saúde?
Já está definido pela normatização do SUS? A Mesa
Nacional de Negociação é um instrumento que vai
potencializar as instâncias de controle, que,
naturalmente, são os conselhos. Acho que a Mesa
Nacional de Negociação, na medida em que o SUS
ainda está incipiente na sua implementação, tinha de
potencializar o bom funcionamento dos conselhos. O
instrumento já está previsto na norma.

A colega abordou uma questão importante aqui.
De repente, as Mesas vão começar a substituir as
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representações sociais que estão e deveriam estar
dentro dos conselhos, atuando, definindo as políticas,
acompanhando e fiscalizando. Não me parece que
esse deva ser o papel da Mesa. O papel da Mesa é
exatamente abordar as grandes questões e, mais do
que isso, buscar potencializar as instâncias de poder.
Se começarmos a desviar o papel da Mesa, esta vai
ocupar espaço de outras instâncias de poder.

Gostaria até de pedir à Sra. Eliane Cruz e ao Sr.
David Braga Júnior - parece-me que eles estão bem
sintonizados com a vivência no SUS - que nos
auxiliem aqui para sairmos com um raciocínio melhor
sobre toda a problemática que estamos vivendo 
faço um paralelo do que foi abordado - na melhoria
das relações de trabalho, a partir dos concursos
públicos. Peço a S.Sas. que nos informem os
encaminhamentos feitos pela Mesa Nacional de
Negociações nessas questões que consideramos,
digamos assim, uma verdadeira sangria do sistema,
no intuito de debilitá-lo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo

Jorge) - Vou passar a palavra ao Sr. Militão, pela
Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Seguridade Social, e depois vou voltar a palavra para
aMesa.

O SR. JOÃO BATISTA MILITÃO- Inicialmente,
quero parabenizar o Deputado Eduardo Jorge, que,
por solicitação da Mesa Nacional de Negociação,
pôde apresentar o requerimento e, com o apoio da
Comissão, realizar este debate. Agradeço também
aos membros da Comissão de Seguridade Social e
Famflia, muito embora haja notório desinteresse em
debater o tema, conforme todos percebem. Com a
presença das entidades sindicais, de Parlamentares,
de representantes do Governo, do Conasems,
poderemos, ao final, encaminhar alguma questão
importante para tentar resolver os conflitos da Mesa,
problemas de legitimidade. No meu entendimento é
esta a questão.

Quanto ao processo da negociação em si, não
tenho grandes novidades. Sou sindicalista há algum
tempo. Várias pessoas que estão presentes são
sindicalistas e também sabem que o processo de
negociação não tem novidade. O problema é que o
processo de negociação só existe quando há
posições diferenciadas de duas pessoas: empregado
e empregador. Esse é o problema central.

O primeiro objetivo desta reunião é, através da
Comissão de Seguridade Social, sensibilizar o
Governo e os gestores para estabelecer um processo

de diálogo e de negociação. Não quero nem entrar no
mérito do que se vai discutir na Mesa. Se partirmos
desse ponto, vai ser muito complicado sensibilizar o
Governo. O Governo é refratário a qualquer processo
da negociação. É o Estado que prioriza as tomadas
de posições de forma unilateral, ou seja, obedece a
quem tem o poder, e cumpre quem tem juízo, ponto
final. Em todo o período da história, a relação de
trabalho sempre foi conflituosa. O Estado brasileiro, a
elite brasileira, os empregadores são de natureza
refratária ao processo de negociação.

O que queremos é construir uma nova
perspectiva da relação de trabalho, algo que já existe
no Primeiro Mundo. Recentemente, recebemos uma
delegação da Espanha, onde existe um Sistema
Único de Saúde. Fizemos o debate na Mesa, com
representação do membros da mesa de negociação
espanhola. Naquele país, existe um contrato coletivo
de'negociação na saúde, em que não só se discute
salário, mas também condições de trabalho,
financiamento, todas as questões do sistema do SUS.
Os trabalhadores participam ativamente, discutindo
todos os aspectos do Sistema Único de Saúde na
Espanha. Por que o Brasil também não pode ter um
sistema permanente de negociação do SUS?

Esse primeiro passo de sensibilizar o
Parlamento neste debate é muito importante para que
isso possa ter repercussão no âmbito dos nossos
gestores, dos Governos, enfim, dos empregadores.

A Comissão de Seguridade Social deu um
grande exemplo de se tentar articular um amplo apoio
para a aprovação da PEC 169. Ela poderia também
nos ajudar entendendo que o processo de
consolidação do Sistema Único de Saúde, no nosso
entendimento, passa necessariamente pela adoção
de uma política nacional de recursos humanos. Não
basta só tratar de financiamentos, de
descentralização e dos aspectos SUS. A questão da
política de recursos humanos é essencial, de
interesse não só dos trabalhadores, mas também dos
próprios gestores, do Governo e da sociedade, na
perspectiva de uma melhoria do atendimento à
população do nosso País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo

Jorge) - Eu vou devolver a palavra aos debatedores.
Há outras atividades na Casa. Estou preocupado com
que tenha alguma conseqüência o nosso debate. Vou
passar a palavra aos nossos convidados, para
comentarem suas exposições e também' as
perguntas do Plenário.
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Antes disso, como Deputado, tenho direito a
fazer uma abordagem rápida. Fiquei observando
nossos convidados. Quero fazer duas perguntas
rápidas a algumas pessoas que fizeram intervenções.
Onde está a representante do Sindicato dos
Enfermeiros do DF? Foi embora?

O representante do SindsaÚde de Goiás disse
que a Mesa Nacional de Negociação poderia esvaziar
o poder de outras instâncias. Pergunto a S. Sa.: que
outras instâncias poderão ser enfraquecidas pela
Mesa Nacional de Negociação, do seu ponto de
vista?

O SR. NEUSINHO FARIAS - Se a Mesa
Nacional de Negociação discute questões
específicas que poderiam estar sendo discutidas
pelos conselhos, que são as instâncias que
estabelecem as políticas em toda...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo
Jorge) - Conselhos municipais e estaduais.

O SR. NEUSINHO FARIAS - Estaduais,
municipais, conselho nacional, etc. Eles têm que
exigir que os gestores de cada instância executem as
políticas. E se a Mesa Nacional de Negociação não
entrar para potencializar ·esses conselhos, eles vão
acabar saindo do verdadeiro papel e-l:umprir o papel
dos conselhos, o que está praticamente errado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo
Jorge) - Então, a minha pergunta está respondida.
V. Sa. acha que podem ser enfraquecidos os
Conselhos Municipais e Estaduais de Saúde?

A Sra. Antônia, do Sindicato dos Enfermeiros do
Distrito Federal, levantou uma questão muito
importante, a da carga horária. A questão da redução
da jornada de trabalho está ligada a uma luta mundial
dos trabalhadores. Essa é uma das lutas mais
importantes, mas quero fazer uma pergunta. Se
conseguimos reduzir a jornada para "x" horas, essa
jornada é para ser cumprida ou é para fazer uma
dupla jornada? Essa é uma questão que o sindicato
tem que ter em vista. Vamos reduzir para seis, mas
isso quer dizer que vamos pegar um trabalho de seis
e, depois, pegar um trabalho de quatro?

A SRA. ANTÔNIA DE FÁTIMA GOMES 
Atualmente, no Brasil, há diversas cargas horárias,
36, 40, 30, 20. O que estamos pleiteando em âmbito
nacional são 30 horas semanais para todos os
trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo
Jorge) - E só seria isso?

A SRA. ANTÔNIA DE FÁTIMA GOMES - Seria
isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo
Jorge) - Seria proibido outro vínculo?

. A SRA. ANTÔNIA DE FÁTIMA GOMES - Não
seria proibido outro vínculo. Essa questão da
dependência de outro vínculo fica a cargo do
trabalhador. Se ele é capaz de ter outro vínculo...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo
Jorge) - Tudo bem, a senhora já respondeu. à minha
pergunta. Muito obrigado.

Quero também fazer uma abordagem para a
Mesa Nacional de Negociação sobre a política
nacional de recursos humanos. Pergunto: é possível
uma política nacional de recursos humanos no
Sistema Único de Saúde, tendo em vista suas
características de descentralização, um dos vetores
fundamentais do sistema? É possível? É desejável
uma política nacional de recursos humanos? Se for
possível e desejável, o que o Ministério da Saúde
pensa propor a curto prazo, como cobram a Eliane e o
Militão? Há alguma previsão, com opinião do
Ministério da Saúde, de que se possa começar um
debate realmente objetivo, e não ficar apenas num
debate que não tenha um referencial?

Vou passar a palavra aos dois representantes
do Ministério da Saúde, depois aos representantes
dos Secretários Municipais e dos trabalhadores.

Passo palavra ao Sr. Ailton, que poder comentar
as exposições da nossa platéia e as minhas. S. Sa,
tem o direito de usar como quiser o seu tempo.

O SR. AILTON DE LIMA RIBEIRO - Gostaria
de começar pela forma que V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo
Jorge) - Quanto ao tempo, em termos gerais, cerca
de dez minutos, mas também não se sintam tão
constrangidos. Só vou suspender a sessão quando a
luz amarela acender.

O SR. AILTON DE LIMA RIBEIRO - Sobre sua
pergunta se é possível uma política de recursos
humanos e se é desejável uma política de recursos
humanos, ambas são possíveis e também desejáveis.

No entanto, a questão é a forma. Quando
falamos no Sistema Único de Saúde, não podemos
esquecer as diferenças que existem no Sistema
Único de Saúde. A Lei nQ 8.080 já estabelece uma
estrutura segmentada, em que cada nível de poder
União, estados e municípios - tem competências
próprias e autonomia na gestão de política de saúde.
Por aí já começam as diferenças. O Dr. David abordou
as dificuldades que existem na relação de' trabalho,
nas formas de gestão, pelas diferenças de perfis,
principalmente as diferenças institucionais e a
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dificuldade de se estabelecer uma legislação única; porque as situações são muito diversas em relação
Enfim, uma política nacional de saúde, uma política às áreas envolvidas no processo.
de recursos humanos é possível? É, desde que's"e A dificuldade é achar o ponto de equilíbrio no
considerem esses aspectos. É desejável? Não tenha qual a discussão seja frutífera, quer dizer, até que
dlJvida, desde que também se considerem esses nível se pode descer na discussão de maneira que
aspectos. Não adianta estabelecermos regras gerais aquele parâmetro definido seja útil a todos. O
ou únicas em âmbito nacional, porque sabemos das documento que aparece traz aqueles problemas
dificuldades de se implementar, de considerar e d~ se específicos, aqueles que sentimos mais no dia-a-dia.
aplicar. Para exemplificar a questão da jornada, as

O que entendemos ser o papel do Ministérioda pessoas dizem que aí não existe definição. Existe. A
Saúde, além de apoiar e de fortalecer as instâm~ias definição não agrada, não interessa, compromete em
que efetivamente devem estar participando? Os alguns casos o funcionamento, mas existe uma
conselhos, como já foi citado - e tenho certeza de que definição. O que queremos é modificar a definição
o Dr. David terá maiores condições de expor esse existente. E, do ponto de vista da administração, o
tema -, têm um papel fundamental. Os conselhos que ela pode fazerem relação a isso? Existem os
municipais, que são as instâncias de controle social, textos legais que definem os parâmetros, para
têm papel definitivo na condução dessas discussões. flexibilizar isso, como foi feito. Procuramos, na época,

Ao Ministério da Saúde compete a defesa das o Mare, que, através de ofício, disse que, para a
diretrizes macronacionais. Em cima dessas diretrizes questão de compatibilização do Sistema Único de
é que se estabelecem os limites para Estados e Saúde, é possível que os servidores da
Municípios, dentro de suas possibilidades, administração federal que estejam atuando em
considerando seu perfil social, epidemiológico. Não Estados e Municípios utilizem as regras do gestor no

processo. Com isso, flexibilizou-se e mantiveram-se
se pode dispensar dessa discussão as questões unidades, por exemplo, com os quadros técnicos de
econômicas e financeiras. Enfim, a partir daí, saúde funcionando no horário de seis horas. A
começam a se desenhar uma estrutura e uma política administração foi flexível nisso. A lei diz algo diferente,
dentro das características e das possibilidades. Com que a jornada de trabalho é de 40 horas. Qual o
certeza, essas condições oferecem maiores caminho para se modificar isso? Entendo que a
probabilidades de ter sucesso do que quando 'são própria política é que deveria dar diretriz nesse
discutidas e estabelecidas de forma nacional. sentido. Então, quando pensamos "vamos reduzir a

Eram essas as considerações. jornada, porque eu tenho alternativa de ter outro
OSR. R(lBIO CÉZAR D~ CRUZ LIMA - Quero emprego", entendo que foi o que aconteceu com os

considerar Inicialmente que, de 1990 para cá, o médicos, quer dizer, reduziu-se a jornada para 20
Governo tem adotado um modelo em que as horas, e eles passaram a ter dois empregos de
questões e os Impactos gerados na relação de médico. Eu não entendo essa lógica como razoável.
trabalho são resolvidos via judicial. Com isso, (InteNenção fora do microfone. Inaudível.)
praticamente se esgota a possibilidade de negociar. O SR. R(lBIO CéZAR DA CRUZ LIMA - Sim,
Toda vez que há um impasse, entra-se na Justiça e exatamente, é essa a questão. Então, o foco não está
assim se resolve. Querdizer, isso é um fato. O formato na redução da jornada. Se recebo, pela quantidade
que aí está, com certeza, é uma das dificuldades de de trabalho que eu presto, algo significativo, essa é a
:restabelecer qualquer discussão saudável. Nós questão básica da relação de trabalho.
discutimos e ficamos mais conscientes do problema. Estou só emitindo a minha opinião. O que ocorre
Não se consegue consagrar qualquer dessas nesse processo é que colocamos o foco, muitas
soluções discutidas, transformando-as em vezes, no local errado, imaginando um momento
instrumentos da prática da gestão. Esse é o primeiro específico da solução. Entendo que devemos pôr um
aspecto. foco mais abrangente, que interesse a todos.

O segundo aspecto, uma política que abranja Estamos propondo que, nas discussões,
um sistema de tal complexidade como o Sistema enxerguemos o todo. E não é um exercício fácil. Pelo
Único de Saúde, necessariamente só pode estar menos para nós, que estamos na execução das
pautada nos parâmetros de natureza mais genérica. questões de recursos humanos no Ministério da
Ela não pode tentar ser específica nessa relação, Saúde, não tem sido fácil. É como se tivéssemos dez
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Ministérios da Saúde, e, na hora em que há um grau
de dificuldade, cada um delel:! procura sua solução. E,
quando procura sua solução, ele acha uma
alternativa, criando uma gratificação, uma situação. É
a altemativa encontrada por ele naquele momento,
porque não havia outra maneira de fazer. Quando
critico aquilo, não estou ajudando a resolver o
problema, porque não estou gerando um instrumento
para que possamos ter uma solução adequada. E
estou levando o foco da discussão como se fosse
importante discutir se o cargo comissionado, por
exemplo, deva ser utinzado da forma "a" ou "b". Para
mim, o cargo comissionado deve ser o cargo
comissionado. O nosso problema não é esse. O
nosso problema é definir os cargos ,específicos e
necessários ao processo de produção do Sistema
Único de Saúde.

Às vezes, parece-me que perdemos o foco do
que é importante no processo. Começo a discutir
coisas específicas talvez por estarem mais próximas
e nos incomodando mais amiúde. Os participantes da
Mesa sabem que toda a nossa participação tem sido
no sentido de puxar o foco da questão para uma
questão mais abrangente, senão ficaremos
discutindo casos, às vezes, até pessoais: Olha, fulano
de tal esteve em tal situação. Não dá para discutirmos
isso e achar que vai haver uma repercussão saudável
no processo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. DAVID BRAGA JÚNIOR - Fico ansioso.

Não podemos perder a oportunidade de fazer com
que, de fato, entre na agenda do Congresso Nacional
a discussão dessa questão. Não acho que seja o
momento para estarmos reivindicando ou propondo
soluções para problemas imediatos. Acho que se
trata de termos competência para mobilizarmos e
discutirmos a questão. Pelo tamanho da platéia e pela
participação dos colegas Deputados, como o
Deputado Eduardo Jorge, sabemos do tamanho do
interesse que esse assunto provoca. E posso falar
isso com muita liberdade, porque há quinze anos
discuto esse assunto.

Concordo perfeitamente com as palavras do Sr.
Militão. Estamos escamoteando uma discussão muito
séria. E, se esse assunto não for discutido, o SUS não
vai ser implantado, ou seja, somos parceiros numa
trapaça contra o povo brasileiro, porque nlo
cumprimos a Constituição. Esta é a questão-chave.
Como é que fazemos para ter força polrtica na
correlação de forças que existe, dada por af, para
inserir essa conversa de form~ a obter resultados
conseqüentes que interfiram e modifiquem o

ambiente, em que estamos inseridos? Na minha
ppinião, como gestor - já atuei em várias áreas -, a
regra é haver negociação sempre. O difícil é
conseguir algumas coisas que não estão dadas. E a
principal delas é a interlocução. Estou falando com
quem e a respeito do quê? A contraparte tem
condições de respeitar o acordo firmado?

No caso específico dos médicos, a entidade que
está representando o médico num processo negociai
vai com o gestor encontrar maneiras de cumprir o que
foi combinado ali? Pactuado entre as partes,
referendado no Conselho Municipal de Saúde, como
é a regra que deve ser feita? Combina-se com um
grupo de profissionais que vão ser feitas vinte
cirurgias por dia? Eles vão fazer? Eles assumem esse
compromisso?

Então, o primeiro aspecto para sistematizar a
discussão é o seguinte: é preciso criar mecanismos
capazes de definir interlocução e uma metodologia

, que deve conter instrumentos - mesa, por exemplo-,
convênio ou contrato. O contrato vai se dar quando as
partes se opõem, ou seja, quando você tem uma
relação da iniciativa privada com o Poder Público, é
preciso estabelecer uma relação contratual. Já dentro
do ambiente público, não é possfvel estabelecer uma
relação contratual, porque seria passar um recibo de
que a administração quer uma coisa e os
trabalhadores e o povo querem outra. Então, o que se
tem que estabelecer? Um convênio. Por isso, a nossa
proposta é de convênio. E o enfoque do convênio está
na qualidade do serviço, e não no meio de produção.
Se se entoca a qualidade, vão-se definir
padronizações, especificações, orçamentos,
resultados, impactos.

Pactuada essa questão, vem uma questão
secundária nesse aspecto, que é a do financiamento.
No entanto, a qualquer momento, facilmente se cai na
esparrela da discussão do financiamento. E temos a
PEC, desde 1993, do próprio Deputado Eduardo
Jorge. Não estou falando que a PEC é causadora
dessa situação, mas na não-resolução desse
problema. Fizemos recentemente um movimento
para discutir a PEC e o financiamento do sistema de
saúde, e não saiu uma linha publicada na grande
imprensa. Saf daqui, fui a São Paulo, e ninguém viu.
Quanto tempo vai levar essa discussão sobre o
financiamento, escamoteando as discussões maiores
e os compromissos?

Não tenham dúvida de que as ações de saúde
estão acontecendo nas cidades. É nas cidades que
temos que concentrar as nossas ações. Só temos 38
cidades com mais de 500 mil habitantes. E nessas
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vamos encontrar alguma organização razoável, em um trabalho com as Câmaras de Vereadores, que são
que se pode estabelecer uma interlocução de 5 mil e 500, e elevar'ohível de compreensão dos
compromisso. E, assim mesmo, as experiências que companheiros quefa2êm a ordenação jurídica na
tenho de Campinas, de São José dos Campos e de esfera de um Município, com legislação municipal,
São Paulo, durante a gestão da Deputada Luiza faremos. a negociação nacional, por incrível que
Erundina, fracassaram mesmo tendo um interlocutor pareça. Qual é o problema desta Mesa? É tentar
forte e articulação nacional dos dois lados. Elas colocar na pauta,' do Congresso Nacional a
fracassam, não fazem parte da nossa cultura. preocupação com esse enfoque, ou seja, ou estamos

, Então, aí vêm os fatores de limitação. O pior - administração, Governo, política - aliados contra o
deles é o de financiamento. Acho que a definição do povo brasileiro e .descumprindo a Constituição ou
financiamento, mesmo que seja abaixo do que temos que buscar instrumentos. E os instrumentos
desejamos, se fosse clara, permanente, já que estamos propondo são as metodologias, a fim de
saberíamos quais os nossos limites, em termos de pactuarmos resultados em função da qualidade dos
dinheiro, para discutiras nossas limitações em outros serviços prestados para a população. Acho que é
aspectos. E existem ,limitações, como citaram os isso. Mas como fazémos isso? Creio que esta Casa
representantes do Ministério da Saúde, de ordem tem que encontrar uma engenharia política para
legal. Por exemplo, uma limitação inconstitucional é a introduzirmos essa questão na pauta de discussão.
lei Camata. Tenta cumprir a Constituição com 60% Era o que tinha:a dizer.
do orçamento, fazendo em saúde, educação e . A SRA. ELIANE CRUZ - Vou fazer algumas
promoção social o que está escrito na Constituição, considerações a partir das perguntas. Conheço a
tenta construir um orçamento para o financiamento maior parte das entidades que estão aqui presentes,
da folha dentro de uma Prefeitura sem estourar seu e também ninguém tem dúvida sobre como trabalhar
orçamento global ou sem começar a cometer coisas' pelo controle social no Sistema Único de Saúde. Isso
do tipo arrancar dinheiro do saneamento para aplicar é. uma bandeira antiqüíssima. Acho que a Mesa não
na assistência médica, o que é uma burrice prejudica as distâncias do SUS, porque ela é uma
espetacular. Quer dizer, teria que haver recursos para instância do SUS: Um problema que temos,
os dois. principalmente nos Conselhos Estaduais e também

A discussão do orçamento'participativo, que é no Conselho Nácional, é a autonomia que ganha as
outra forma de gestão participativa, tem que se bipartites e as tripartites em relação às deliberações
compor. Temos que fazer a discussão do orçamento, do conselho. Isso não é um objetivo, e acho que nem
não só do planejamento do orçamento, mas também deve acontecer com as Mesas Nacional, Estaduais e
da execução orçamentária planejada e acompanhada Municipais de Negociação. Estamos construindo as
pelo Conselho Municipal de Saúde. De acordo com Mesas Estaduais e Municipais de Negociação,
levantamentos das cidades, a média de investimentos patrocinadas pelo Conselho Nacional de Saúde.
das cidades está muito alta para elas suportarem o A Mesa Nacional de Negociação do SUS 'existe
sistema de saúde. Hoje, o grosso do financiamento do somente porque foi patrocinada pelo Conselho
sistema de saúde do SUS é o recurso federal e o Nacional de Saúde. Se fosse para outra tentativa,
municipal e quase rada de recurso estadual. Quando buscando por outro mecanismo que fosse, na Justiça
há recurso estadual, ele está investido nos seus ou no convencimento do Governo Federal dessa
serviços próprios elou universitário, que não se construção, ela não existiria. Temos a Mesa Nacional
sujeitam às discussões, conforme rezam as leis ngs de Negociação, a Comissão Interinstitucional de
8.080 e 8.142, e submetem a qualidade dos seus Recursos Humanos, o Grupo de Acompanhamento
serviços e a remuneração dos seus profissionais à de Projetos de Formação Profissional, que agora
apreciação dos conselhos locais, municipais ou virou o Grupo de Acompanhamento do Profae, outras
estaduais. Então, a Constituição está sendo Comissões diversas do Orçamento e outras pessoas
descumprida de ponta a ponta. do Conselho Nacional de Saúde que fazem áté

Estamos tentando, através do Conasems, reforçar. E essa estrutura de participação da
ignorar essa questão de cima para baixo e começar a população é importante. E, na minha opinião, a Mesa
fazer de baixo para cima. Agora, há outras enormes é mais um instrumento. Defendo - pelo menos foi o
limitações que são de ordem cultural. Com quem que mencionou o· Sr. David Braga Júnior - que a
estamos falando? Como é composta a Câmara de população, seja através dos conselhos, seja de outras
Vereadores de uma cidade? Se conseguirmos fazer formas mais diretas, deve participar, discutir e pactuar
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Õ que deseja do funcionamento:uo-seTVtço de saúde.
Quem vive aqui a experiência de Conselho de Gestão
local de saúde percebe isso.. ·l= é óbvio que há
conflitos entre o gestor, o trabalhador e a população.
E isso é riqueza. Outra C9isa não seria, mas quando
as três partes estão dispostas a conversar. No nosso
caso, sinto que temos sempre um lado que tem mais
dificuldade de convencimento, de conversar e de
discutir. A Mesa fortalece o debate.de controle social.

Outra questão é a Política Nacional de Recursos
Humanos. Acho que é possível, desejável e
necessário mais do que tudo. Por exemplo, na
Comissão Interinstitucional de Recursos Humanos e
na Mesa Nacional de Negociação, elaboramos um
texto que deveríamos ter trazido. Acredito que a
maioria já conhece. Refiro-me a uma proposta de
norma operacional básica de recursos humanos para
o SUS. Assim como nós, que somos trabalhadores de
saúde e participamos de conferências nacional,
municipais e estaduais, discutindo a 991, a 993 e a
996, participamos de tudo issoj-6onhecemos e muito
bem, até em cima desses parâmetroS-que têm
determinado a nossa participação nos Conselhos de
Saúde, porque participamos dos Conselhos de
Saúde. E existe a lei.

Essa é uma publicação feita por nós.
Construímos a norma operacional básica ds"recursos
humanos com muitas mãos, com muitas cabeças e
até com muitas divergências. O que fez o Ministério
da Saúde? Contratou uma comissão de especialistas
de recursos humanos - uma comissão de notáveis 
para elaborar um documento nacional, desprezando
tudo o que fizemos. E os menos notáveis também se
empenharam nisso. Do ponto de vista de construção,
é difícil saber se queremos ou não construir essa
política. Temos que buscar, sim, a política nacional de
negociação, o contrato coletivo de trabalho em âmbito
nacional. Todas as categorias buscam isso. Só que
nós, do setor público, temos uma coisa a mais, temos
um adendo a mais. Não lidamos, não estamos num
mercado, não trabalhamos numa fábrica cujo patrão
está buscando geração de lucros, e nós, divisão de
lucros. Trabalhamos com outro perfil. Há sempre um
ator a mais que deve fazer parte das nossas
preocupações. Quer dizer,.é um ator a mais mesmo,
que é quem utiliza esses serviços.

Acho que esse conflito permanente deve ser
pensado por nós. E acho que a Mesa Nacional de
Negociação pode compatibilizar uma parte desses
conflitos, visando ter um contrato coletivo em âmbito
nacional, com parâmetros gerais. Por exemplo, um
parâmetro seria a formação. Por exemplo, a formação

do'atendente de enfermagem. Alguém disse aqui: há
treze anos, acabou. Mas não acaba. Esse é um
parâmetro nacional.' Todo mundo deveria
comprometer-se, gestores e trabalhadores. Deveria
haver uma política séria de ou trabalhar pela
profissionalização, ou não contratar mais. É um
parâmetro nacional. Acho que é possível constituir
em âmbito nacional. Alguém vai me perguntar: piso
naGi,onal de salários? Não sei se, piso nacional de
salários dá para ser estabelecido' numa Mesa
Nacional de Negociação, porque, isso nunca foi
discutido. Como é que posso aqui defender se nunca
foi, discutido? Nunca ouvi gestores chegarem e
diz~rem: Olha, é possível por aqui ou não é possível
por al,i. Posso, do ponto de \fista de bandeira, de luta,
fa,zer.essa defesa. Mas, do ponto de vista objetivo, se
isso tem ou não procedência, se é ou não viável,
talvez não. Na educação, por exemplo, conseguiram
com o Fundef aumentar razoavelmente o salário dos
professores em regiões onde era bem baixo.

Acho que esses parâmetros nacionais são
necessários, e nós defendemos a nossa participação
na gestão nos conselhos. Não queremos criar nada
diferente. Conheço muitas pessoas que vivem
batendo nas portas do Ministério Público para fazer
os conselhos funcionarem. De vez em quando,
conseguimos prender um Prefeito - é uma felicidade
na cidade - porque ele não cumpriu uma decisão do
conselho. Ficamos felizes porque o Prefeito foi preso?
É claro que não. Foi só para mostrar para ele que
existe uma lei e que as pessoas sabem se defender.

Concurso público. Defendo o concurso público.
Estamos identificando hoje mais de dez formas de
contratação diferentes no Sistema Único de Saúde.
Acho que, se nãoâdotarmos o concurso público, não
haverá mais sistema de Previdência.

Estão discutindo o desconto de inativo. Vão ter
que descontar muito de inativo e muito do que sobrou
de ativo, porque não se contrata mais pelo Regime
Jurídico Único. Ou é pela CLT oU é pelo Regime de
Pagamento Autônomo ou Triangulação. A Prefeitura
passa o dinheiro para o clube de futebol, que contrata
o médico..Não tem jeito de sobreviver. E quem
fiscaliza? Quem tem algum comando ou controle
sobre essa forma de contratação? Não tem. Ef?tamos
perdendo. Quem é servidor público sabe disso. Eu já
vivi essa experiência. Você chega a um hospital de
manhã e não sabe quem vai trabalhar. Por quê?
Porque a maior parte daqueles trabalhadçres foi
contratada de forma flexibilizada. Então, eles podem ir
ou não. Você não sabe nem se pode ocupar ou não os
leitos, porque você não sabe quem vai chegar de
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manhã. Acho que, com o concurso público, você
mantém uma relação de trabalho mais determinada,
e diminui a tensão. É difícil 60% do quadro do hospital
faltarem no mesmo dia. É possível faltarem, mas não
faltam. Acho que são essas as grandes dificuldades
que temos. E os gestores também precisam abrir .as
suas cabeças para fazer esse debate, porqUE! os
trabalhadores têm tido mais amadurecimento nesse
sentido. Estão trabalhando, estão vivendo,e~tão

discutindo e querem discutir. Há pontos altamente
corporativos? Acho que sim.

Acho, por exemplo, que esse aspecto abordado
pelo Deputado Eduardo Jorge sobre o duplo emprego
será objeto de um debate longo e delicado. Vamos
descobrir onde foi gerado o duplo emprego. Foi por
causa dos baixos salários? Foi, mas há mais do que
isso. Houve um interesse do mercado nesse tipo de
manutenção. Embora não tenhamos chegado a uma
conclusão - só existe uma pesquisa muito empírica, e
isso não está bem definido no Brasil-, são cerca de 4
milhões de postos de trabalho no Brasil na área de
saúde e cerca de 2,5 milhões de trabalhadores. Só
que todos esses postos de trabalho estão cobertos.
Essa relação, na minha opinião, torna-se perversa
mesmo. Li, certa feita, pesquisa realizada pelo
Sindosp de São Paulo. Concluíram - o lado mais frágil
era o do trabalhador - dizendo que não precisariam
dar aumento naquele ano, porque o trabalhador iria
arrumar outro emprego e tinha outro emprego para
arrumar. É uma relação tão perversa, porque, na
minha opinião, arrebenta todo o mundo. Arrebenta
aquele ;Que gostaria até de ter um trabalhador por
mais témpo, mais dedicado, menos cansado, porque
acaba pagando um salário que ilusoriamente não vai
cobrir o segundo emprego. Existe toda uma situação
com relação ao segundo emprego. Acho que existe o
interesse do mercado, um pouco de vício, o problema
da baixa remuneração. São muitos problemas, muitos
mesmo. Acho que precisaríamos discutir isso com
seriedade. Só que não dá para discutir com
seriedade.

Se falar isso que estou dizendo aqui lá no meu
Estado, o secretário assina, arrebenta todo mundo,
acaba o duplo emprego. E aí as pessoas vão passar
fome. Tenho muita dificuldade. Se pudéssemos
planejar em dez anos, fazer uma política que
acabasse com o duplo emprego, se todo mundo
tivesse a fim de fazer isso, se todo mundo trabalhasse
nessa perspectiva, faríamos isso. Mas não dá.
Existem essas dificuldades.

Na verdade, só vejo Prefeito e Governador indo
lá buscar, proibir o duplo emprego quando querem

cumprir a Lei Camata. Não vejo eles fazendo isso
com a intenção de criar uma política decente entre o
Município e o Estado, para o serviço funcionar. Não
vamos deixar ninguém ter duplo emprego, vamos ter
dedicação exclusiva. Vemos pouco isso.

Então, para tentar fechar, acho que falta vontade
política, falta convencimento e, às vezes, falta um
pouco de obrigação também. Um amparo do
Legislativo, uma lei. que garanta alguma coisa. Porque
não dá. Sou do sindicato de São Paulo - o Eduardo
Jorge e eu nos conhecemos de lá - e, das últimas
vinte greves que fizemos, dezenove foram para abrir
negociação. Então, ~. muito difícil conviver com essa
situação. Acho que falta um pouco de obrigação. E
acho que o problema não é partidário. Acho que não é
partido "a", partido "b" ou partido "c". Acho que a
administração pública, como um todo, tem muita
dúvida, muita dificuldade de compreender como é
que deve lidar com os profissionais que estão à sua
disposição.

Para terminar, estamos discutindo - o David
inclusive -, nessa qualificação dos profissionais, um
convênio com a Fiocruz, para trabalhar melhor essa
questão da negociação coletiva.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo
Jorge) - Vou ter que encerrar a reunião, porque teve
início a Ordem do Dia. Gostaria de abrir a palavra
outra vez para o Plenário, porque certamente as
pessoas gostariam de fazer mais observações e até
de fazer as suas próprias réplicas. Mas sou obrigado
a encaminhar para o término da audiência.

Vou passar a palavra rapidamente aos nossos
convidados do Ministério da Saúde, à Eliane e ao Dr.
David, se desejarem fazer alguma consideração final,
se ainda quiserem comentar essa última rodada, para
que possamos realmente fechar a audiência.

Concedo a palavra ao Dr. Ailton de Lima.
O SR. AILTON DE LIMA RIBEIRO - Muito

obrigado. Quero, rapidamente, dizer algumas
palavras. Acho que, com essa iniciativa, começou a
se desenhar uma forma que acredito seja a maneira
mais adequada, mais eficiente, mais eficaz que talvez
estejamos vislumbrando para alcançarmos os
objetivos que todos temos, especialmente na área de
saúde. Obviamente, isso também se presta para
outras atividades, especialmente as sociais.

Mas o que quero dizer? O Congresso está
efetivamente assumindo o seu papel nessa
discussão. Nas diversas exposições, destacou-se
muito essa necessidade, uma vez que muitos
aspectos dependem até, exclusivamente, de
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iniciativas do Legislativo. POf ejEemplo, a Lei Camata,
aqui exposta, o duplo emprego,"'Q financiamento da
saúde, para citar apenas -'es'8'es três exemplos,
mesmo que ainda dependa;dô':tPoder Executivo a
iniciativa de propor, depende·: do Congresso a:
efetividade.

No entanto, de tudo isso,'hâ'um aspecto ainda
mais importante. É a vontade polítiea. Se não houver
vontade polítiba, não há"Verá sucesso em
absolutamente nada em tu(fó','lsso que estamos
discutindo. Quero reforçar e dizer que, da parte do
Ministério da Saúde, a vontade existe. O Ministério da
Saúde quer participar, deseja ver consolidada essas
discussões, porque sabemos que· todas elas têm o
fim que todos desejamos, qiJe' é exatamente a
melhoria das condições de trabalho dos servidores
ou dos trabalhadores, como queiram ch~mar, que se
vai traduzir num melhor serviço prestado à,
população.

Muito obrigado pela oportunidade, Sr.
Presidente.

O SR. RÚBIO CÉSAR DA CRUZ LIMA - Quero
apenas agradecer a oportunidade e a atenção dos
senhores. Gostaria de dizer que' contamos com a
orientação do ilustre Deputadó no sentido da
articulação, porque acho que esse processo que
apenas começamos é enorme. Com certeza, ficamos
um pouco perdidos no meio do processo, sem saber,
às vezes, a quem apresentar as questões,'etc. Nesse
sentido, acho que cabe esse pedido, essa orientação
no processo de articulação, para que não se discutam·
as coisas em separado, que, via de regra, é o que sói
ocorrer. Que possamos integrar uma discussão do
SUS que alimente esse processo e que torne
realidade uma política de recursos humanos para o
Sistema Único de Saúde.

Muito obrigado.

O SR. DAVID BRAGA JÚNIOR - O assunto é
negociação, mas não existe negociação se não
houver duas partes com vontade de negociar. É o
mesmo que namorar. Não tem jeito de namorar
sozinho.

Então, espero que este seja o começo desse
processo. Que o Congresso Nacional acolha essas
idéias que estamos trazendo aqui e coloque isso na .
sua agenda. Espero que as próximas reuniões de
Mesa - a atual Mesa do Conselho Nacional de Saúde.
está funcionando há mais de cinco anos - possam se
dar em função de uma pauta permanente com o
Congresso, que possamos estar discutindo isso e, em
pouco tempo, conseguir construir alguma coisa.

.Sei que depende de transformação cultural, e
isso leva tempo. No entanto, esse é um dos outros
aspectos da negociação. Quer dizer, paciência é o
elemento fundamental. E faz tempo que a temos. Só
que não sei se a população brasileira agüenta mais
tanta paciência. Para quem está fazendo gestão nos
Municípios, ou seja, quem está tendo que enfrentar o
problema ali, é muito angustiante. Se o Congresso
Nacional não emitir sinais de como vamos trabalhar
com essa situação, cada vez mais vamos ter os
Municípios trabalhando com independência, o que
não é bom. Autonomia sim, mas com independência'
certamente não conseguiríamos construir um
sistema nacional de saúde, como é o que está
preconizado.

Não acho que isso deva ser restrito à saúde,
mas há muito tempo vimos dando conta de que a
s~úde,Omovimento que o SUS tem promovido neste
País·é ocarrb~hefe .que está puxando a construção
da democracia no Brasil. É só prestar atenção. Outros
setores estão muito mais atrasados do que a gente.
Lá no Município, quem puxa a discussão, quem leva a
democracia para dentro do gueto municipal, que
ainda está lá, preso numa cultura quase do século
passado, acaba sendo o serviço de saúde. Por quê?
Porque 80% dos funcionários públicos com nível
universitário estão lá dentro. Quase 60% da folha de
pagamento são gastos com saúde, mesmo com a
obrigatoriedade dos 25% da educação.

Então, estamos falando de uma coisa muito
séria. Se o Governo central não se der conta disso, vai
acabar sendo construído um SUS à moda da casa,
trivial, brejeiro, que não acho ruim não. É capaz até de
dar certo. Mas seria bom que conseguíssemos
estabeleci:lr os elos de correlação e pudéss~mos

garantir trabalho, emprego, condição de fÇ>rmação,
principalmente, nível técnico.' A qualidade dos
serviços que estamos oferecendo à população, em
termos técnicos, é muito discutível, para não falar que
é muito ruim mesmo. Precisamos avançar nessa
direção. É isso que espero, que consigamos construir
alguma coisa a partir daqui.

A SRA. ELIANE CRUZ - Gostaria de agradecer
ao Deputado Eduardo Jorge e à Comissão de
Seguridade Social por esta oportunidade. Estamos
todos muito acostumados a escrever teses para
conferências - conferência municipal, controle social,
gestão, gerenciamento, financiamento, recursos
humanos. Em geral, é isso.

Acho que, nessa parte de recursos humanos,
vamos ter que trabalhar um pouco mais, pactuar um
pouco mais, construir um pouco mais, para que
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possamos avançar, porque a reestruturação
produtiva que temos vivido na área de saúde não
passa somente pela informatização. Também tem
passado, também tem excluído postos de trabalho.
Mas há outras questões que acho que têm feito com
que o serviço de saúde se modifique em muito e esse
debate seja absolutamente deixado de lado, apenas
discutindo as questões mais gerais, que, sabemos,
estão sendo discutidas nas conferências.

Então, que esse debate sobre recursos
humanos ganhe mais espaço aqui no Congresso.
Com certeza, estaremos presentes nesses debates.
Gostaria de agradecer também ao pessoal dos
sindicatos, do Centro-Oeste, da direção da
Confederação, dos membros da Mesa Nacional de
Negociação do SUS. Com certeza, todos juntos
estamos reivindicando esse processo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo
Jorge) - Quero agradecer então aos nossos amigos
que estão à mesa e aos que compareceram. Quero
dizer que os ritmos do Governo Federal, dos
Governos Municipais. da Confederação Nacional dos
Trabalhadores e do próprio Congresso são muito
diferentes. Os ritmos são diferentes, com as
urgências e as não-urgências.

De toda forma, acho que o Congresso tem um
papel - particularmente, a Comissão de Seguridade
Social - a desempenhar no acompanhamento de lei
construída aqui, a Lei do Sistema Único de Saúde.
Tem uma responsabilidade sobre ela.

Embora a Mesa exista há muitos anos, ainda há
poucos resultados .. concretos no processo. Estive
pensando numa jofína de dar continuidade ao
processo, porp'árte da Comissão de Seguridade
Social, que seria, talvez, o encaminhamento de um
questionário com três ou quatro pontos bem objetivos
aos nosso convidados, para que eles, com suas
respostas, possam socializar isso para todos os
Deputados. i Assim, os Deputados, vendo as
respostas, poderiam sentir como o problema é amplo.
E, mais para a frente, voltaríamos à carga na
Comissão de Seguridade Social, com novos debates
em relação à questão.

Vou conversar com o Presidente Alceu Collares,
ver se S. Exa. patrocina o questionário, a enquête aos
nossos convidados e, depois, tentar, com isso,
socializar o debate com os outros Deputados.

Finalmente, gostaria de agradecer aos
representantes dos sindicatos dos trabalhadores na
saúde de Brasília, de Goiás e de Mato Grosso do Sul
aqui presentes e encerrar a nossa reunião.

Está encerrada a reunião.
Ata da 261 Reunião (Ordinária), realizada em

27 de outubro de 1999
Aos vinte e sete dias do mês de outubro de mil

novecentos e noventa e nove, às onze horas, no
Plenário 7 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados,
reuniu-se a Comissão de Seguridade Social e
Família, sob a presidência do Deputado Alceu
Collares. Estiveram presentes os Deputados Alcione
Athayde, Almerinda de Carvalho, Angela Guadagnin,
Antônio Palocci, Armando Abílio, Arnaldo Faria de Sá,
Carlos Mosconi, Darcísio Perondi, Djalma Paes, Dr.
Benedito Dias, Dr. Rosinha, Eduardo Jorge, Euler
Morais, Henrique Fontana, Jandira Feghali, Jorge
Costa, José Carlos Coutinho, José Unhares, Lídia
Quinan, Marcos de Jesus, Raimundo Gomes de
Matos, Remi Trinta, Rita Camata, Saraiva Felipe,
Sérgio Carvalho, Teté Bezerra e Vicente Caropreso 
Titulares; Agnelo Queiroz, Almeida de Jesus, Costa
Ferreira, Ivânio Guerra, Jovair Arantes, Saulo
Pedrosa e Serafim Venzon - Suplentes. Deixaram de
registrar suas presenças os Deputados Airton
Roveda, Eduardo Barbosa, Enio Bacci, Jorge Alberto,
Laura Carneiro, Lavoisier Maia, Lúcia Vânia, Magno
Malta, Marcondes Gadelha, Nilton Baiano, Osmânio
Pereira, Pastor Amarildo, Rafael Guerra, Renildo Leal
e Ursicino Queiroz. Abertura: Havendo número
regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os
trabalhos e dispensou a leitura da Ata da reunião
anterior, por haver sido previamente distribuída cópia
da mesma aos senhores Parlamentares. Não houve
discussão. Em votação, a· ata foi aprovada por
unanimidade. Antes de dar início à Ordem do Dia, o
Presidente informou aos Senhores Parlamentares
que estava retirando de pauta, de ofício, os Projetos
de Lei nºs 3.889/97, tendo em vista que o relator
ofereceu parecer reformulado com conclusão diversa
da que foi publicada; e 4.894/99, pois o Presidente da
Câmara dos Deputados, Deputado Michel Temer,
determinou a apensação deste ao Projeto de Lei nº
4.328/98. Ordem do Dia: A) Requerimentos - Item 1)
do Senhor Deputado Agnelo Queiroz, que "solicita
seja convidado, o presidente da Abifarma, a
comparecer em reunião desta Comissão para
debater a situação da Lei dos Medicamentos
Genéricos, e a vasta propaganda que esta entidade
faz nos meios de comunicação". Em discussão:
discutiram a matéria os Deputados Dr. Rosinha,
Eduardo Jorge, Carlos Mosconi e Jandira Feghali. O
Presidente informou que iria retirar, de ofício, o
requerimento, tendo em vista que a solicitação do
mesmo já estava contemplada na reunião que a
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Comissão realizaria no dia 4 de novembro do
corrente. Item 2) Do Senhor Deputado Carlos
Mosconi, que "requer a constituição de Subcomissão
Especial destinada a discutir a questão da 'reforma
da previdência"'. Em discussão: discutiram a matéria
os Deputados Carlos Mosconi, Dr. Rosinha, Euler
Morais, Jandira Feghali e Vicente Caropreso. O
Presidente ponderou aos Parlamentares sobre a
oportunidade da constituição da Subcomissão, tendo
em vista que já havia sido instalada a Comissão
Especial destinada à questão da Reforma da
Previdência. Em votação: o requerimento foi
rejeitado, contra os votos dos Deputados Carlos
Mosconi, Marcos Jesus, José Carlos Coutinho,
Saraiva Felipe e Vicente Caropreso. O Presidente
consultou os Parlamentares sobre a apreciação de
matéria extrapauta. Não houve discussão. Os
Parlamentares concordaram, unanimemente, com a
solicitação do Presidente. Extrapauta
Requerimento - da Senhora Deputada Jandira
Feghali, que "solicita a realização de Seminário para
tratar de Seguridade Social: Seguro Privado, Déficit e
Análise Atuarial, Previdência Pública no Setor
Privado, e Previdência no Setor Público: União,
Estados e Municípios". Em discussão: discutiram a'
matéria o Deputado Jandira Feghali, Vicente
Caropreso, Djalma Paes, Eduardo Jorge, José
Unhares, Saraiva Felipe, Carlos Mosconi e Euler
Morais. Em votação: o requerimento foi aprovado,
contra os votos dos Deputados Vicente Caropreso,
Angela Guadagnin, Jorge Costa e José Carlos
Coutinho. B - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa. Item 3) Projeto de Lei
Complementar nº 179/97 - do Sr. José Aldemir - que
"altera o art. 1º da Lei Complementar nº 84, de 18 de
janeiro de 1996, que institui fonte de custeio para a
manutenção da Seguridade Social". (apensos os PLP
nºs 222 e 245/98). Relator: Deputado José Carlos
Coutinho. Parecer: contrário a este e ao PLP nº
222/98, apensado, e favorável ao PLP nº 245/98,
apensado. O Deputado Vicente Caropreso solicitou
vista do projeto. Os itens 4 e 5 não foram apreciados,
tendo em vista a ausência dos respectivos relatores.
O Presidente solicitou à Deputada Rita Camata que
assumisse a Presidência, em razão de que o próximo
item a ser apreciado seria por ele relatado. C 
Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das
Comissões. Item 6) Projeto de Lei nº 434/95 - do
Senado Federal- que "torna obrigatória a menção do
quesito "cor" em documentos e procedimentos que
especifica". Relator: Deputado Alceu Collares.
Parecer: favorável, com Substitutivo. A Presidenta

concedeu a palavra ao relator. Em discussão:
discutiram a matéria os Deputados Ângela
Guadagnin e Dr. Rosinha. Em votação: aprovado por
unanimidade, o parecer do relator. O Deputado Alceu
Collares reassume a Presidência. Item 7) Projeto de
Lei nº 2.362/96 - do Sr. Fernando Zuppo - que
"dispõe sobre a jornada de trabalho dos motoristas de
ônibus interestaduais, municipais e intermunicipais".
(Apensados os PL nºs 2.956/97 e 3.523/97). Relator:
Deputado Saraiva Felipe. Parecer: contrário ao PL nº
3.523/97, apensado, e pela incompetência da
Comissão aos PL nºs 2.362/96, à emenda a ele
apresentado, e 2.956/97, apensado. O Presidente
Concedeu a palavra ao relator. O Deputado Dr.
Rosinha solicitou vista do projeto. Os itens 8, 9, 10,
11, 12, 13 e 14 não foram apreciados, pois os
relatores não estavam presentes. Item 15) Projeto de
Lei nº 3.062197 - do Sr. Valdir Colatto - que "altera a
redação do inciso VIII, art. 30, da Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991, para fixar limite de isenção de
contribuição para a Seguridade Social, no caso de
construção residencial unifamiliar destinada a uso
próprio". (Apensado o PL nº 3.327/97). Relator:
Deputado José Unhares. Parecer: contrário a este e
ao PL nº 3.327/97, apensado. O Presidente concedeu
a palavra ao. relator. Em seguida, o Presidente
informou aos Parlamentares que. teria de encerrar a
sessão, tendo em vista que havia sido iniciada a
sessão extraordinária da Câmara dos Deputados. O
Presidente encerrou os trabalhos às doze horas e
onze minutos, antes convocando reunião ordinária
para quinta-feira, dia 8-10-99. E, para constar, eu
Eloísio Neves Guimarães, Secretário, lavrei a
presente Ata, que, depois de aprovada, será
assinada pelo Presidente, Deputado Alceu Collares,
e encaminhada à publicação no Diário da Câmara
dos Deputados.

TERMO DE REUNIÃO

Aos vinte e oito dias do mês de outubro de mil
novecentos e noventa e nove, deixou de ser realizada
reunião ordinária destinada à apreciação de projetos,
prevista para às dez horas, no Plenário 7 do Anexo 11
da Câmara dos Deputados, por falta de quorum
regimental. O livro de presença registrou o
comparecimento dos seguintes senhores
parlamentares: Almerinda de Carvalho, Armando
Abílio, Carlos Mosconi, Darcísio Perondi, Djalma
Paes, Dr. Benedito Dias, Dr. Rosinha, Eduardo Jorge,
Euler Morais, Jorge Alberto, Jorge Costa, José
Unhares, Marcondes Gadelha, Marcos de Jesus,
Pastor Amarildo, Rafael Guerra, Raimundo Gomes de
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Matos, Rita Camata e Vicerite Caropreso - Titulares;
e Costa Ferreira, Suplente. Deixaram de registrar
suas presenças os Deputados: Airton Roveda, Alceu
Collares, Alcione Athayde, Ângela Guadagnin,
Antônio Palocci, Arnaldo Faria de Sá, Eduardo
Barbo$a Enio Bacci, Henrique Fontana, Jandira
Feghâli,' José Carlos Coutinho, Laura Carneiro,
Lavoisier Maia, Lidia Quinan, Lúcia Vânia, Magno
Malta, Nilton Baiano, Osmânio Pereira, Remi Trinta,
Renildo Leal, Saraiva Felipe, Sérgio Carvalho, Teté
Bezerra e Ursicino Queiroz. E, para constar, eu,
Eloísio Neves Guimarães, Secretário, lavrei o
presente termo, que irá à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados.

TERMO DE REUNIÃO

Aos três dias do mês de novembro de mil
novecentos e noventa ~nove, deixou de ser realizada
reunião ordinária destinada à apreciação de projetos,
prevista para às dez horas, no Plenário 7 do Anexo 11
da Câmara dos Deputados, por falta de quorum
regimental. O livro de presença registrou o

_comparecimento dos seguintes senhores
parlamentares: Ângela Guadagnin, Antônio Palocci,
Darcísio Perondi, Eduardo Barbosa, Eduardo Jorge,
Euler Morais, Marcos de Jesus, Rafael Guerra,
Ursicino Queiroz e Vicente Caropreso - Titulares; e
Saulo Pedrosa, Suplente. Deixaram de registrar suas
presenças os Deputados: Airton Roveda, Alceu
Collares, Alcione Athayde, Almerinda de Carvalho,
Armando Abílio, Arnaldo Faria de Sá, Carlos
Mosconi, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias, Dr.
Rosinha, Enio Bacci, Henrique Fontana, Jandira
Feghali, Jorge Alberto, Jorge Costa, José Carlos
Coutinho, José Linhares, Laura Carneiro, Lavoisier
Maia, Lidia Quinan, Lúcia Vânia, Magno Malta,
Marcondes Gadelha, Nilton Baiano, Osmânio Pereira,
Pastor Amarildo, Raimundo Gomes de Matos, Remi
Trinta, Renildo Leal, Rita Camata, Saraiva Felipe,
Sérgio Carvalho e Teté Bezerra. E, para constar, eu,
Eloísio..--Neves Guimarães, Secretário, lavrei o
presente termo, que irá à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados.

COMISSÃO ESPECIAL

Destinaclª_ a proferir parecer à
-P-ropostãde Emenda à Constituição nº

137-A, de 1999, que "Estabelece limite
para remuneração, subsídio, provento ou
pensão, aplicável aos três Poderes
Públicos e ao Ministério Público"
(Subteto).

Ata da 1!! Re.união, realizada em 17 de
novembro de 1999 (instalação e eleição do
Presidente e dos Vice-Presidentes)
. Aos dezessete dias do mês de novembro de mil
e novecentos e noventa e nove, às quinze horas e
trinta e seis minutos, no Plenário 12 (doze) do Anexo
11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se
ordinariamente, a "Comissão Especial destinada a
proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição
nº 137-A, de 1999, que 'estabelece limite para
remuneração, subsídio, provento ou pensão, aplicável
aos três Poderes Públicos e ao Ministério Público"'.
Na forma do § 4º; do art. 39, do Regimento Interno,
assumiu a Presidência dos trabalhos o Deputado
José Thomaz Nonô. Compareceram os seguintes
Senhores Deputados: Alexandre Santos, Antonio
Carlos Biscaia, Celso Giglio, Cezar Schirmer, Darci
Coelho, Fernando Marroni, Gastão Vieira, Geraldo
Magela, Givaldo Carimbão, Hélio Costa, Hugo Biehl,
Jaime Martins, João Ribeiro, Jonival Lucas Júnior,
Jorge Alberto, José Ronaldo, José Thomaz Nonô,
Luciano Castro, Marcelo Déda, Márcio Bitiar,
Raimundo Gomes de Matos, Ricardo Izar, Saulo
Pedrosa e Vicente Arruda, titulares; Almeida de
Jesus, José Carlos Coutinho e Marcus Vicente,
suplentes; Henrique Fontana, não-membro. Deixaram
de comparecer os seguintes Senhores Deputados:
Adelson Ribeiro, Agnaldo Muniz, Agnelo Queiroz,
Antonio Carlos Pannunzio, Cleonâncio Fonseca,
Helenildo Ribeiro, Jorge Wilson, Paulo José Gouvêa,
Paulo Marinho e Walfrido Mares Guia. Ordem do Dia
- Havendo número regimental, o Senhor Presidente
declarou abertos os trabalhos destinados à
instalação da Comissão e eleição do Presidente e
dos Vice-Presidentes, informando, na ocasião, que
conforme acordo das Lideranças Partidárias, estava
assim composta a chapa para o preenchimento dos
cargos da Mesa: para Presidente, Deputado Gastão
Vieira, indicado pelo PMDB; para Primeiro
Vice-Presidente, Deputado Jaime Martins, indicado
pelo PFL;.para Segundo Vice-Presidente, Deputado
Fernando Marroni, indicado pelo PT; para Terceiro
Vice-Presidente, Deputado Jonival Lucas Júnior,
indicado pelo PPB. Antes de proceder à chamada, o
Senhor Presidente informou que a Comissão
Especial é composta de 32 membros titulares e igual
número de suplentes, sendo necessário 17
(dezessete) votos válidos para a eleição da Chapa,
em primeiro escrutínio, conforme o caput do art. 7º,
do Regimento Interno. Informou, ainda, que se
encontram, na cabine de votação, cédulas em branco,
caso a escolha não recaia sobre a chapa composta
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por acordo dos Líderes. Dando prosseguimento à
reunião, o Senhor Presidente convidou o Deputado
Givaldo Carimbão para auxiliar no processo de
votação, inclusive para a função de escrutinador, o
qual passou à chamada nominal dos Parlamentares.
Encerrada a votação e aberta a urna, verificou-se a
coincidência entre o número de sobrecartas e o de
votantes. Apurados os votos, obteve-se o seguinte
resultado: Presidente: Deputado Gastão Vieira, 18
(dezoito) votos; Primeiro Vice-Presidente, Deputado
Jaime Martins, 18 (dezoito) votos; Segundo
Vice-Presidente, Deputado Fernando Marroni, 18
(dezoito) votos; Terceiro Vice-Presidente, Deputado
Jonival Lucas Júnior, 18 (dezoito) votos. Participaram
da votação os seguintes Senhores Deputados:
Alexandre Santos, Antonio Carlos Biscaia, Cezar
Schirmer, Darci Coelho, Fernando Marroni, Gastão
Vieira, Geraldo Magela, Hélio Costa, João Ribeiro,
Jorge Alberto, José Ronaldo, José Thomaz Nonô,
Luciano Castro, Marcelo Déda, Ricardo Izar e Vicente
Arruda, titulares; Marcus Vicente e Saulo Pedrosa,
suplentes. Proclamado o resultado, o Senhor
Presidente declarou empossados os eleitos,
passando, em seguida, a Presidência ao Deputado
Gastão Vieira, queassumiu a direção dos trabalhos e
convidou os empossados para tomarem assento à
Mesa. Após breve pronunciamento, o Senhor
Presidente indicou o Deputado Vicente Arruda para
Relator e informou que a Comissão dispõe do prazo
de quarenta sessões para apreciar a matéria, e que o
prazo para a apresentação de emendas será de dez
sessões. Em seguida, o Senhor Presidente passou a
palavra aos Deputados Vicente Arruda (Relator) e
Fernando Marroni (Segundo Vice-Presidente), que
discursaram sobre o tema da referida Comissão.
Usaram, ainda, da palavra os Senhores Deputados
Geraldo Magela, Henrique Fontana, Raimundo
Gomes de Matos e Marcelo Déda. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a
presença de todos e convocou reunião a realizar-se
na próxima quarta-feira, dia 24 (vinte e quatro) de
novembro, às 14h30 (quatorze horas e trinta
minutos), para a definição do roteiro dos trabalhos, e,
às dezesseis horas e trinta minutos, encerrou a
reunião. E, para constar, eu, ,Erles Janner Costa
Gorini, Secretária, lavrei a presente Ata que, lida e
aprovada, será assinada pelo Presidente e
encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos
Deputados, juntamente com as notas taquigráficas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Thomaz
Nonô) - Havendo número regimental, declaro abertos
os trabalhos da presente reunião, convocada pelo

Presidente da Casa, nos termos regimentais, para a
instalação da Comissão e eleição do seu Presidente
e dos seus Vice-Presidentes.

Na forma do art. 39, § 4º, do Regimento Interno,
como Deputado mais antigo da Comissão,
compete-me assumir a Presidência dos trabalhos.

Solicito aos representantes dos diversos
partidos que procedam ao registro, junto à Mesa,
individualmente ou por chapa, dos candidatos aos
cargos de Presidente e de Primeiro, Segundo e
Terceiro Vice-Presidentes da Comissão.

Esclareço aos ilustres colegas que esta
Comissão é composta de trinta e dois deputados
titulares e de igual número de suplentes, em
conformidade com o ato.

O quorum exigido para eleição dos cargos
desta Comissão é de dezessete Deputados, o que
corresponde à maioria absoluta, exigida
regimentalmente.

Aguardamos apenas a chegada das cédulas
adequadas, uma vez que as indicações já foram feitas
pelos Líderes partidários. Portanto, solicito aos
ilustres colegas que permaneçam no recinto até que
as cédulas sejam confeccionadas.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS 
Poderíamos votar... (Fora do microfone.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Thomaz
Nonô) - A Mesa seria generosa com esse tipo de
voto, mas a Casa freqüentemente não o reconhece
como válido, pois fere o sigilo.

Suspendo a reunião por três minutos, até a
chegada das cédulas.

(É suspensa a reunião.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Thomaz

Nonô) - Está reaberta a reunião.
Antes de iniciar o processo de votação, desejo

esclarecer a V. Exªs que, por acordo de Lideranças,
encontram-se sobre a mesa de votação cédulas com
a chapa, que é a expressão desse próprio acordo.

Para Presidente, indicação que coube ao
PMDB, Deputado Hélio Costa, Minas Gerais. Para
Primeiro Vice-Presidente, indicação do PFL,
Deputado Jaime Martins, também de Minas Gerais.
Para Segundo Vice-Presidente, Deputado Fernando
Marroni, do PT, Rio Grande do Sul. Para Terceiro
Vice-Presidente, Deputado Jonival Lucas Junior, do
PPB, Bahia.

Há ainda cédulas em branco para Presidente e
Vice-Presidentes, caso a escolha não recaia nos
nomes indicados.
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Esclareço que, à medida em que forem sendo
chamados os Srs. Deputados, depois de assinarem a
folha de votação e de posse da sobrecarta, devem
dirigir-se ao local de votação, selecionar a cédula e
colocá-Ia no mesmo envelope, que será depositado
nesta urna.

Convido o nobre Deputado Givaldo Carimbão
para auxiliar à Presidência durante o processo de
votação.

O SR. DEPUTADO JORGE ALBERTO - Sr.
Presidente, em nome do Líder Geddel Vieira Lima,
trago informação de que o nome escolhido pelo
PMDB para Presidente é o do Deputado Gastão
Vieira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Thomaz
Nonê) - Acolhemos com muita satisfação a indicação
do PMDB do nome do nobre Deputado Gastão Vieira.

Suspendo novamente a reunião, por alguns
minutos, para que sejam confeccionadas as cédulas.

(É suspensa a reunião.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Thomaz
Nonê) - Estão reabertos os trabalhos da presente
reunião.

Havendo número regimental e cédulas
adequadas, passarei à chamada dos titulares e, logo
em seguida, dos suplentes para votarem.

Titulares do PFL:
Deputado Darci Coelho.
Deputado Jaime Martins. (Pausa.)

Ausente.
Deputado João Ribeiro.
Deputado José Ronaldo.
Deputado Luciano Castro.
Peço ao Deputado Givaldo Carimbão que

assuma a Presidência enquanto voto.
(Pausa.)
A Mesa agradece ao Deputado Givaldo

Carimbão.
Deputado Paulo Marinho - Titulares do PMDB:

- Deputado Cezar Schirmer - Deputado Gastão
Vieira - Deputado Hélio Costa - Deputado Jorge
Alberto - Deputado Jorge Wilson - Deputado Ricardo
Izar - Titulares do PSDB: - Deputado Adelson Ribeiro
- Deputado Alexandre Santos - Deputado Antonio
Carlos Pannunzio - Deputado Helenildo Ribeiro 
Deputado Raimundo Gomes de Matos - Deputado 
e futuro Relator - Vicente Arruda - Titulares do PT: 
Deputado Antonio Carlos Biscaia - Deputado
Fernando Marroni - Deputado Geraldo Magela -

Deputado Marcelo Déda - Titulares do PPB: 
Deputado Cleonâncio Fonseca - Deputado Hugo
Biehl - Deputado Jonival Lucas Junior - Titulares do
PTB: - Deputado Celso Giglio - Deputado Walfrido
Mares Guia - Titulares do PDT: - Deputado Agnaldo
Muniz - Titulares do Bloco PLlPST/PMN/PSD/PSL: 
Deputado Paulo Gouvêa - Titulares do Bloco
PSB/PCdoB: - Deputado Agnelo Queiroz - Titulares
do PPS: - Deputado Márcio Sitiar.

Indago se algum Deputado titular deixou de
votar?

Nobre Deputado Hélio Costa? Nobre Deputado
Cezar Schirmer? (Pausa.)

Até o presente momento votaram quatro
titulares do PFL.

Deputado Paulo Marinho; Deputado Luciano
Castro - ambos presentes.

Suplentes do PFL:
Deputado José Carlos Coutinho - Deputado

Mauro Fecury - Deputada Nice Lobão - Deputado
Oscar Andrade - Deputado Paulo Braga - Deputado
Raimundo Colombo - Deputado Robson Tuma - Do
PMDB votaram quatro titulares - Suplentes do PMDB:
- Deputado Barbosa Neto - Deputado Marçal Filho
Deputado Osvaldo Reis - Suplentes do PSDB: 
Deputado Jutahy Junior - Deputado Marcus Vicente
Deputado Nicias Ribeiro - Deputado Saulo Pedrosa
O PT ainda não indicou suplentes - Suplentes do
PPB: - Deputado Gerson Peres - Deputado Romel
Anizio - Deputado Yvonilton Gonçalves - Pelo PTB:
Deputado Silas Câmara Pelo Bloco
PLlPST/PNM/PSD/PSL: - Deputado Almeida de
Jesus - Pelo PPS: - Deputado Clementino Coelho.

A Mesa informa que a Secretaria está fazendo a
convocação dos Deputados ausentes pelo telefone
celular, para que se atinja o quorum mínimo
necessário.

Votaram até o presente momento, quinze Srs.
Deputados; precisamos de mais dois.

Nobre Deputado Geraldo Magela. (Pausa.)
Falta apenas um Sr. Deputado.
Deputado Marcelo Déda.
Nobre Deputado Marcelo Déda, com a

presença de V. Exª, atinge-se o número necessário. O
PT sempre é eficiente.

Nobre Deputado Ricardo Izar.
Decorrida uma hora e trinta minutos da hora

aprazada para o início da nossa reunião e havendo
número suficiente de Deputados votantes, declaro
encerrada a votação.
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Solicito ao nobre Deputado Givaldo Carimbão,
que está auxiliando esta Presidência, que verifique se
o número de sobrecartas coincide com o número de
votantes. Salvo engano, são dezenove, ou dezoito
votantes.

São dezoito votantes. (Pausa.)
Informo aos membros da Comissão que o

número de sobrecartas coincide com o número de
votantes.

Passa-se à apuração dos votos.
Solicito ao nobre Deputado !Givaldo Carimbão

que proceda à contagem dos votos.(Pausa.}
Está encerrada a apuração. Vou proclamar o

resultado.
Para Presidente, o nobre Deputado Gastão

Vieira, com dezoito votos. Nenhum voto em branco,
nenhum voto nulo. Total, dezoito.

Para Primeiro Vice-Presidente, o Deputado
Jaime Martins. Da mesma forma, foi honrado com
dezoito voto. Nenhum voto em branco, nenhum voto
nulo. Houve lacuna pela ausência do voto do próprio
eleito.

Para Segundo Vice-Presidente, o nobre
Deputado Fernando Marroni, também com dezoito
votos, sem qualquer voto em branco ou nulo.

Para Terceiro Vice-Presidente, o nobre
Deputado Jonival Lucas Junior, com dezoito votos.
Nenhum branco, nenhum nulo.

Está proclamado o resultado, com os aplausos
da Comissão para os eleitos. (Palmas.)

Convido o nobre Deputado Gastão Vieira para
assumir a Presidência da Comissão, declarando-o,
concomitantemente, empossado.

Desejo a V. Exª, muito êxito na sua missão, que
começa recebendo o meu pedido de desculpas por
ter de ausentar-me, porque preciso me retirar para
discutir o FEF.

O SR. DEPUTADO GASTÃO VIEIRA - Convido
o Deputado Fernando Marroni, eleito Segundo
Vice-Presidente, e o Deputado Jonival Lucas Junior,
eleito Terceiro Vice-Presidente, para assumirem,
respectivamente, a Segunda e a Terceira
Vice-Presidência desta Comissão.

O Deputado Jaime Martins, eleito Primeiro
Vice-Presidente, encontra-se ausente.

Declaro empossado o Deputado Fernando
Marroni, como Segundo Vice-Presidente desta
Comissão.

Quero agradecer aos Srs. Deputados membros
desta Comissão a confiança em me eleger

Presidente da mesma, acatando a indicação do meu
partido, e comunicar que nesta Presidência
procurarei agir de forma a alcançar o consenso nesta
matéria tão importante para o País, para os Estados,
enfim, para todos aqueles que são atingidos por esta
PECo

Aproveito para, nos termos do art. 41, inciso IV,
do Regimento Interno, designar para a Relataria
desta Comissão, o Sr. Deputado Vicente Arruda, a
quem convido para compor a Mesa.

Passo a palavra ao Sr. Relator, o nobre
Deputado Vicente Arruda.

O SR. DEPUTADO VICENTE ARRUDA - Sr.
Presidente, desejo, inicialmente, agradecer a
indicação muito honrosa, e procurarei, na medida da
minha capacidade, corresponder à confiança e não
decepcionar esta Comissão, composta de tão ilustres
Deputados.

A missão que me é reservada é muito difícil
porque envolve interesses de vários segmentos da
nossa população, principalmente nos Estados mais
pobres, que têm dificuldade de arcar com o ônus da
grande folha de pagamento do seu pessoal, e que,
evidentemente, não poderá manter o mesmo nível
dos Estados mais ricos e da União Federal.

O nosso trabalho será orientado para o bem
comum, e espero realizar minha tarefa, apresentando
relatório que represente o pensamento comum da
Comissão. Desde já peço a todos os meus colegas,
integrantes da Comissão, que formem uma firme
retaguarda, para que eu possa cumprir minha missão.
Iremos trabalhar democraticamente dentro do clima
de consenso, cordialidade e respeito que deve
presidir todos os trabalhos desta Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gastão Vieira)

- Comunico aos Srs. Deputados que, de acordo com
o Regimento Interno, a partir de amanhã terá início o
prazo de recebimento de emendas, que é de dez
sessões.

Esclareço que as emendas deverão ser
apresentadas com o quorum mínimo de um terço de
assinaturas de Deputados, ou seja, 171 assinaturas.
Os formulários para apresentação das emendas
estão disponíveis na Secretaria da Comissão. As
emendas deverão ser apresentadas em quatro vias,
uma original e três cópias. Solicitamos, ainda, que o
texto das emendas seja entregue também em
disquete. O prazo para exame do mérito da
proposição é de 40 sessões a partir da constituição
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da Comissão. Contam-se os prazos por sessões ressalvando o debate sobre o mérito, exatamente por
ordinárias realizadas na Câmara. entender que precisamos abarcar a questão do teto

A partir deste momento a palavra está nacional no debate desta Comissão.
franqueada a os Deputados que quiserem se Então, deixo essas observações fazendo este
manifestar. apelo ao nobre Relator.

Com a palavra o nobre Deputado Geraldo O SR. PRESIDENTE (Deputado Gastão Vieira)
Magela. - Agradeço ao Deputado Geraldo Magela e concedo

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Sr. a palavra ao Deputado Henrique Fontana.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA -
inicialmente parabenizar V. Exª por ter sido eleito para Sr. Presidente, quero cumprimentar V. Exª, o nobre
presidir os trabalhos desta Comissão e saudá-lo pela Relator escolhido pela nossa Comissão, e o meu
indicação do Relator, Deputado Vicente Arruda, e companheiro de partido, Deputado Fernando
também do nosso companheiro de partido, Deputado Marroni, que assume a Vice-Presidência da
Fernando Marroni, que ocupa a segunda Comissão.
Vice-Presidência. Quero também dizer, Sr. Presidente, em rápidas

Quero dizer, Sr. Presidente, que nós, do Partido palavras, que a nossa Comissão deve iniciar os seus
dos Trabalhadores, estamos nesta Comissão com o trabalhos com todo o ímpeto daqueles que têm a
intuito de colaborar para o aprofundamento do debate vontade política de definir este tema o mais rápido
sobre a questão em pauta e de trazer nossas possível. O País, na minha opinião, na minha
contribuições, nossas reflexões e nossa proposta. sensibilidade, clama por um teto e por subtetos que
Queremos trabalhar para apresentar o relatório , no possam ser aplicados nos estados e nos municípios,
tempo mais curto possível, dentro do prazo porque é revoltante para o cidadão que paga os seus
regimental. A bancada do Partido dos Trabalhadores tributos verificar um volume de injustiças que foram
tudo fará para contribuir nesse sentido. acumuladas e que hoje são tidas, muitas vezes, como

Temos claro, Sr. Presidente, que é preciso direito adquirido. Sou daqueles que pensam que esse
avançarmos também no debate, não apenas do não é um direito adquirido, é privilégio a ser
subteto, mas do teto salarial nacional. Temos claro combatido em determinadas situações. O nosso
também que é preciso solucionar primeiramente essa partido e os nossos aliados temos neste momento a
questão do teto estadual, ou do subteto, como é responsabilidade de governar o Estado do Rio
conhecido, para que possa também evoluir. Não Grande do Sul. Herdamos situações absolutamente
vamos entrar no mérito do debate agora. Por isso inaceitáveis do ponto de vista da estrutura salarial do
quero fazer uma sugestão ao Sr. Relator: sabemos Estado, com salários e funções absolutamente
que o processo de apresentação de emendas à incompatíveis. Por exemplo, um servidor da área de
emenda constitucional é muito difícil, pois temos de segurança pública, que exerce papel de agente de
coletar 171 assinaturas de apoiamento, num prazo de segurança pública, está aposentado com o salário de
dez sessões, numa Casa que funciona com a 17 mil reais. Situações como esta são absolutamente
presença da grande maioria dos Deputados por revoltantes para a opinião pública. É evidente que no
praticamente dois dias. Queria solicitar ao Relator momento em que discutimos diversas medidas para
que esteja aberto a diálogos, a troca de idéias! Quem pôr fim a grandes injustiças cometidas contra a
sabe possa S. Exa. acatar essas idéias e dessa forma população, não podemos prescindir do teto salarial
até nos poupar do trabalho de coletar de· afogadilho nacional e do subteto.
as 171 assinaturas? Quem sabe até possamos usar Solicito então a V. Exª, que vai coordenar os
esse tempo no debate. nossos trabalhos, e ao nosso Relator, que terá papel

Faço essa sugestão porque a bancada do fundamental neste trabalho - e tenho certeza de que
Partido dos Trabalhadores está absolutamente aberta falo em nome da bancada do Partido dos
e disponível a conversas em busca de entendimento, Trabalhadores, como demonstrou o Deputado
no sentido de que saiamos daqui com a melhor Geraldo Magela, que me antecedeu -, que trabalhe
solução, atendendo aos interesses não só do no sentido de que esta emenda tramite com a máxima
Governo, mas de todo o País, e para que nós, do PT e urgência possível esta matéria. Mais do que isso,
de toda a Oposição, possamos votar, como aliás quero reforçar, já na abertura deste debate, a
votamos, pela admissibilidade da emenda, importância de termos um teto único no País. O
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discurso de que a independência dos Poderes vai ser Vice-Presidente da Comissão; e desejar à
determina a diferença dos tetos é absolutamente Mesa êxito nos seus trabalhos.
inaceitável pela opinião pública. A população não Espero que esta Comissão seja capaz de
pode compreender que possa haver privilégio em enfrentar esse problema tão difícil e complexo que é a
qualquer dos Poderes: Os servidores públicos fixação do subteto e do teto salarial; que esse debate
servem no Poder E~ecutivo, no Poder Legislativo e no se trave com a maior amplitude, maior transparência
Poder Judiciário. Todos eles merecem todo o nosso e maior liberdade possíveis, para que encontremos
respeito. Todos eles têm uma função fundamental não aquilo que interessa à categoria "a" ou "b", a um
para o equilíbrio do Estado de Direito. Portanto, ou a outro Poder, mas o que vai ajudar a manter o
temos de tratar a todos com o mesmo respeito. Não funcionamento dos três Poderes, sem que eles
me parece que seja boa conduta confundir
independência de Poderes com injustiças que percam a respeitabilidade e a consideração do País.
permitam que uns possam ter estrutura salarial e teto Portanto, cumprimento os Srs. Deputados,
de remuneração diferentes de outros. dizendo que estaremos todos aqui dispostos a

colaborar para encontrar solução à altura dos
Sr. Presidente, cumprimento V. Exª, e digo que interesses nacionais e a' altu~a da I'magem desta

estarei sempre presente, ainda que V. Exª introduza Iinstituição.
grande celeridade nos trabalho desta Comissão,
ainda que o ritmo seja maior do que o que se dá O SR. PRESIDENTE (Deputado Gastão Vieira)
naturalmente com relação aos trabalhos do - Agradeço a manifestação do Deputado Marcelo
Congresso. Atenderemos sempre ao seu chamado Déda, assim como as manifestações feitas
para poder adiantar ao máximo a votação deste anteriormente, basicamente pelos Deputados do
processo. Partido dos Trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gastão Vieira) Quero dizer a V. Exª e a todos os Srs. Deputados
_ Passo a palavra ao nobre Deputado Raimundo que temos consciência dessa grande
Gomes de Matos. responsabilidade que terá toda a Mesa Diretora desta

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE Comissão, na condução deste assunto que, além de
MATOS _ Sr. Presidente, queremos nos congratular despertar o interesse de toda a sociedade brasileira,
com sua eleição à Presidência desta Comissão. é de grande importância institucional, nos três níveis
Sabemos da importância dessa matéria, assim como de Governo. É extremamente importante e
de outras que estão sendo apreciadas na Câmara, interessante.
que estão na pauta do dia; sabemos também da O nosso desejo é fazer ,com que os trabalhos
necessidade de agilizarmos as propostas e a corram da forma o mais célere possível, e que os
definição. Dessa forma haveremos de viabilizar, debates se dêem da forma mais democrática e
acima de tudo, a governabilidade do País e de vários transparente. Todos nós sabemos que essa questão
Estados. deve envolver o Congresso Nacional, de forma firme e

É claro que as alterações previstas nesta PEC clara, como nós desejamos. Dentro dos trabalhos de
serão por demais debatidas, mas tenho certeza de ajuste fiscal, a fixação do teto salarial assume
que, pela sapiência e pelo conhecimento jurídico que fundamental importância.
tem o nobre Relator, Deputado Vicente Arruda, um Estamos conscientes da nossa
dos grandes juristas do nosso País, através do seu responsabilidade e creiam: vamos conduzir os
relatório, poderemos chegar a um equilíbrio, de'forma trabalhos desta Comissão em ambiente de absoluta
que, servidores públicos civis e militares, servidores liberdade, . responsabilidade e, acima de tudo,
dos três Poderes participem dessa resolução, a fim atentando para a importância que esta PEC vai ter
de que possamos oferecerao País tranqüilidade. para todos nós.

Nosso muito obrigado e parabéns. Caso desejem, o Sr. Relator e o Sr. Segundo
O SR. DEPUTADO MARCELO DÉDA - Sr. Vice-Presidente, poderão se manifestar.

Presidente, quero apenas concordar com as palavras O SR. DEPUTADO VICENTE ARRUDA - Eu
dos colegas do Partido dos Trabalhadores, e gostaria, antes de encerrar a reunião, de convidar os
cumprimentar V. Exª, que agora assume a Srs. membros da Comissão a apresentarem
Presidência; o ilustre Relator, designado por V. Exª; o sugestões sobre a maneira de encaminharmos os
nosso querido companheiro Fernando Marroni, que debates e sobre as pessoas a convidar.
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Em, 17-11-99
Ao Deputado ANTONIO CAMBRAIA
Projeto de Lei nº 1.675/99 - do Sr. Jorge

Pinheiro - que ''torna obrigatória a existência de
sistema de segurança nas casas lotéricas em todo o
país".

Ao Deputado CARLlTO MERSS
Projeto de Lei nº 919/99 - do Sr. Fetter Júnior

que "estabelece a exigência de certidão negativa de
tributos municipais para obtenção de financiamento
oriundo de recursos públicos".

Ao Deputado CEZAR SCHIRMER
Projeto de Lei nº 1.526-A/99 - do Sr. Ubiratan

Aguiar - que "Dispõe sobre isenção do Imposto de
Renda na premiação de vencedores de concursos
artísticos, literários e culturais".

Ao Deputado CLEONÂNCIO FONSECA
Projeto de Lei nº 2.030-A/96 - do Sr. Inácio

Arruda - que "Dispõe sobre as condições de
segurança e salubridade dos trabalhadores da
limpeza encarregados da coleta de resíduos sólidos".

Ao Deputado CORIOLANO SALES
Projeto de Lei nº 1.648/99 - do·Sr. Freire Júnior

- que "acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Lei nº
4.348, de 26 de junho de 1964, e ao art. 804 da Lei nº
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil, dispondo sobre o prazo de validade
de medida liminar contra a Fazenda Pública".

Ao Deputado DEUSDETH PANTOJA
Projeto de Lei nº 827-A/99 - do Sr. Geraldo

Magela - que "altera dispositivo da Lei nº 5.619, de 3
de novembro de 1970, que dispõe sobre

Em 17-11-99
Ao Deputado RONALDO VASCONCELLOS
Projeto de Decreto Legislativo nº 343/99 - da

Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
(MSC nº 830/99) - que "aprova o texto do Acordo
sobre Cooperação. na Área de Turismo, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da Ucrânia, em Brasília, em 28 de abril de
1999".

Sala da Comissão, 17 de novembro de 1999.
José Umberto de Almeida, Secretário.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

A Deputada Veda Crusius, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte:

Distribuição n2 37/99

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

O Presidente desta Comissão, Deputado Aloizio
Mercadante, fez a seguinte:

Em 17-11-99
Ao Deputado SÉRGIO NOVAIS
1) Projeto de Lei nº 1.721/99 - do Sr. Agnelo

Queiroz - que "dispõe sobre o funcionamento de
piscinas coletivas e públicas e dá outras
providências:' Jorge Henrique Cartaxo,
Secretário.

Esta é matéria eminentemente técnica e Distribuição 13/99
acredito que não haja necessidade de muito debate
público, de audiência pública. De qualquer maneira,
na próxima reunião, apresentaremos sugestão do
roteiro dos trabalhos, mas estarei aberto a sugestões
que partirem dos Srs. membros da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gastão Vieira)
- Provavelmente, na próxima quarta-feira estaremos
aqui.

Passo a palavra ao Deputado Fernando
Marroni, Segundo Vice-Presidente desta Comissão.

O SR. DEPUTADO FERNANDO MARRONI 
Caro Presidente, quero aproveitar este momento para
juntar-me aos companheiros de bancada e
cumprimentar V. Exas. pela eleição à Presidência e
pela indicação do Relator.

Desejo a todos um bom trabalho. Como
enfatizou o Deputado Henrique Fontana, este
assunto, é hoje pauta de todos os Governos
estaduais e municipais, é pauta de toda a sociedade.
A nossa vontade, a nossa determinação, é que os
trabalhos sejam concluídos com o máximo de
celeridade.

Obrigado.

O SR. PRESIDENT~ (Deputado Gastão Vieira)
- Não havendo mais quem queira fazer uso da
palavra, agradeço a todos a presença, e convoco
reunião para o próximo dia 24, quarta-feira, às
14h30min, para discutirmos e elaborarmos o roteiro
dos trabalhos da Comissão.

Está encerrada a presente reunião.

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANOS E INTERIOR

O Deputado Inácio Arruda, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte:

Distribuição n2 13/99



Em 17-11-99
Ao Deputado JAIR BOLSONARO
Mensagem n2 458/98 - do Poder Executivo 

que "submete à consideração do Congresso Nacional
o texto do Protocolo de São Luiz sobre matéria de
Responsabilidade Civil Emergente de Acidentes de
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vencimentos, indenizações, proventos e outros Trânsito entre 0$ Estados Partes do Mercosul,
direitos da Polícia Militar do Distrito Federal, e dá concluído em São Luiz, República Argentina, em 25
outras providências". de junho de 1996, e da respectiva Errata, feita em

Ao Deputado JOSé PIMENTEL Assunção, em 19 de junho de 1997".
Projeto de Lei nll 1.763/99 -.,... do Sr. Ricardo Ao Deputado JOÃO HERRMANN NETO

Barros - que "altera o § 2ll do Decreto nll 70.235, de 6 Projeto de Lei nl! 89/99 - do Sr. Alberto Fraga -
de março de 1972, nos termos que especifica". que "estabelece a organização dos Quadros nas

Ao Deputa<;lo JOSÉ RONALDO Instituições Militares Estaduais e do Distrito Federal ".
Projeto de Lei nll 802~A/99 ':'"" do Sr. Ricardo Ao Deputado ALDIR CABRAL

Noronha-que"alteraaLeinIl 4.726,de13dejulhode Mensagem nl! 547/99 - do Poder Executivo-
1965, que dispõe sobre os Serviços do Registro do que "submete à consideração do Congresso Nacional
Comércio e Atividades afins, e dá outras o texto do Protocolo de Ushuaia sobre Compromisso
providências". Democrático no Mercosul, Bolívia e Chile, assinado

Ao Deputado LUIZ SALOMÃO em 24 de junho de 1998, por ocasião da XIV Reunião
Projeto de Lei n2 1.272/99- do Sr. Milton Temer do Conselho do Mercado Comum".

- que "dispõe sobre a incidência do imposto de renda Ao Deputado JOSÉ THOMÁZ NONO
na fonte sobre importância pagas a beneficiários Mensagem nll 621/99 - do Poder Executivo -
residentes ou domiciliados no exterior". que "submete à consideração do Congresso Nacional

Ao Deputado MANOEL SALVIANO o texto do Acordo sobre Arbitragem Comercial
Projeto de Lei nll 3.730-A/97 - da srª Esther Internacional do Mercosul, concluído em Buenos

Grossi - que "acrescenta dispositivo ao Artigo 77 da Aires, em 23 de julho de 1998".
Lei 9.394;96". Projeto de Lei n2 1.860/99 - do Senado Federal

Ao Deputado MARCOS CINTRA - que "institui o estudo dos direitos humanos na
Projeto de Lei nll 4.821-A/98 - do Sr. Hugo Biehl formação policial".

- que "acrescenta parágrafo ao art. 31 do Decreto-lei Ao Deputado SYNVAL GUAZZELLI
nll 1.598, de 26 de dezembro de 1977, que trata do Mensagem nll 1.434/99 - do Poder Executivo -
imposto sobre renda". que "submete à consideração do Congresso Nacional

Projeto de Lei nl! 550-A/99 - do Sr. Wilson o texto do Acordo entre o Governo da República
Santos - que "estabelece alíquota mais gravosa, no Federativa do Brasil e o Governo da República da
âmbito do imposto de renda, para a remuneração Bolívia sobre a Recuperação de Bens Culturais,
pela exploração de obras audiovisuais estrangeiras". Patrimoniais e Outros Específicos Roubados,

Projeto de Lei nll 712-A/99 - do Sr. Sérgio Reis _ Importados ou Exportados ilicitamente, celebrado em
que "altera a Lei nll 4.506, de 30 de novembro de La Paz, em 26 de julho de 1999".
1964, que dispõe sobre o imposto que recai sobre as Ao Deputado JOAQUIM FRANCISCO
rendas e proventos de qualquer natureza". Mensagem nl! 1.442/99 - do Poder Executivo -

Sala da Comissão, 17 de novembro de 1999. - que "submete à consideração do Congresso Nacional
Maria Linda Magalhães, Secretária. o texto do Acordo de Cooperação Cultural entre o

Governo da República Federativa do Brasil e o
COMISSÃO DE RELAÇÓES EXTERIORES Governo da República da Bolívia, celebrado em La

E DE DEFESA NACIONAL Paz, em 26 de julho de 1999".
O Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, Ao Deputado CABO JÚLIO

Presidente desta Comissão, fez a seguinte: Mensagem nl! 1.444/99 - do Poder Executivo _
Distribuição nll 20/99 que "submete à consideração do Congresso Nacional

o texto do Acordo de Cooperação Educacional entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da Bolívia, celebrado em La
Paz, em 26 de julho de 1999".

Ao Deputado NILMÁRIO MIRANDA
Mensagem nll 1.472/99 - do Poder Executivo 

que "submete à consideração do Congresso Nacional



Distribuição ni 3199

Em 17-11-99
Ao Deputado WALDIR SCHMIDT
Projeto qe Lei ni 973/99 - da S'" Nice Lobão -.

que "altera óart.511;inciso I, daLei n1l7.827, de 1989":
B~sma. 17. de novembro de 1999. - Jorge

Henrique Cartaxo, Secretário. .

Deetlnada a proferir, parecer à
Proposta de Emenda à Constltulçio ni
137-A, de 1999, que "estabelece limite
para remuriera~, Subsidio, Provento
ou Pendo, .pliçávela~ T.... Poderes
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O texto dó Acóidõ"sobréáTrarÍsfeiêriôia di:l'Nacionais Pl1blico~··~n~=;. Ministério I;tl1blico".
Condenados, celebrado entre o Governo' dá: (Subteto.)
República Federativa do Brasil e o Governo da O Deputado GASTÃO VIEIRA, Presidente da
República da ~Uvja, ,e'm La Pcaz; .em 26 de julho de Comissão Especial, fez a-,seguinte

1999-. , Distribuição ni 1199
Ao Deputado PEDRO YALADARES Em 17-11-99 ' ','
Mensagem ni 1.485199 - do Poder Execu~iVo - Ao Senhor Deputadó VICENTE ARRUDA

que "submete à consideração do Congresso Nacional Proposta de Emenda à Constituição ni
os textos da Convenção 182"eda Recomendação 190 137-A/99, do Podef'exéCutivo, que "estabelece limite
da 'Organização'lnternacional' do Trabalho -' ólr ,.;. para remuneraçãórs'íJ'fisídio, provento ou pensão,
sobre li PrOibição das Piores Formas de Trabalho aplicável aos três>PotIeres Públicos e ao Ministério
Infantil e a Ação Imediata para sua Eliminaç!o". Público".

: Ao' Deputado PAULO DELGADO Sala da Comis~o, 17 de novembro de 1999. ~
Projeto de Le~ ni 1.844199 .....; do Senado Federal Erles Gorlnl, Sééretátia.

- que "altera dispositivo da !-ei ni 9.536, de 11 de REDISTRIBUIÇAo DE PROJETO
dezembro de 1997, que regulamenta' o parágrafo COMISSÃO DE .
único do art. 49 da Lei ni 9.394, de20 de dezembro de DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR
1996-.

O Deputado Inácio Arruda, Presidente desta
Sala da Comissão, 17 de novembro ~1999. - Comissão, fez a seguinte: .

Walbla'Lóra, Secretária.

COMISSÃO ESPECIAL
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Pará
Anivaldo Vale .•••.•.•........... PSDB
Babá .........•....••.•••••••••.. PT
Deusdeth Pantoja PFL
Elcione Barbalho •.•••••..••..•.. PMDB
Gerson Peres ••••••.............. PPB
Giovanni Queiroz .•••.•••.•••.•.• PDT
Jorge Costa ................•.... PMDB
José Priante ..•................. PMDB
Josué Bengtson .•.•••••••.•••.... PTB
Nicias Ribeiro .....•.•••...••.•. PSDB
Nilson Pinto ..•••••••••••••••••• PSDB
Paulo Rocha .•......•..•......... PT
Raimundo Santos ...............•. PFL
Renildo Leal .•••••••.•..•· •••.~ PTB
Valdir Ganzer PT
Vic Pires Franco ..•.••.....••.•. PFL
Zenaldo Coutinho ...........••... PSDB

Amazonas
Arthur Virgílio •••••••••••••.•.. PSDB
Átila Lins .....•....•.••...•..•. PFL
Francisco Garcia ••.•••.•••..•..• PFL
José Melo ................•...... PFL
Luiz Fernando ........•.•.•...... PPB
Pauderney Avelino ...••.•.•...•.• PFL
Silas Câmara .••.•.•••••...••.... PTB
Vanessa Grazziotin .•........•... PCdoB

Rondônia
Agnaldo Muni z ••.•..•.......•.... PDT
Confúcio Moura •..•..........•... PMDB
Eurípedes Miranda ••••.•••.•.••.. PDT
Expedito Júnior ••••••••••..•••.. PFL
Marinha Raupp .......••.•••••••.. PSDB
Nilton Capixaba ••.••.••...••.•.. PTB
Oscar Andrade .•••.•............• PFL
Sérgio Carvalho •..•••••••.••.... PSDB

Acre

Ildefonço Cordeiro ....••••.••..... PFL
João Tota ...........•............ PPB
José Aleksandro.. " " ••.•...••...•• PFL
Márcio Bittar ..•• ~~••••.•....•.• PPS
Marcos Afonso •... ,......••••••••.... PT
Nilson Mourão .•.•...........•••.•••••• PT
Sérgio Barros ... '.0" •••••••••••••• PSDB
Zila Bezerra •.. ,. ,.. ,......•...••..• PFL

Tocantins
Antônio Jorge .........•.•...••.• PTB
Darci Coelho ......•............. PFL
Freire Júnior PMDB
Igor Avelino .....•.•••••••••.•.. PMDB
João Ribeiro ......•.••...•...... PFL
Osvaldo Reis •..,. ~ •.........•••••. PMDB
Pastor Amarildo .•.•.•••....••.•.. PPB
Paulo Mourão .............•....... PSDB

Maranhão
Albérico Filho........•....•..... PMDB
Antonio Joaquim Araújo ......•... PPB
Cesar Bandeira .••••.•.•...•..••• PFL
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura .......•....•..•..•. PPB
Francisco Coelho .•............•. PFL
Gastão Vieira••..•••.••.••..••.. PMDB
João Castelo ......•......•....•. PSDB
José Antonio •...••...........•.. PSB
Mauro Fecury PFL
Neiva Moreira ..............•..•• PDT
Nice Lobão ....•.•.•.•........... PFL
Paulo Marinho ...•..•..•......... PFL
Pedro Fernandes ...••....••.•...• PFL
Pedro Novais .•.•..••....•....•.. PMDB
Remi Trinta .............••...•.• PST
Roberto Rocha •.•................ PSDB
Sebastião Madeira ••.•••....•.••. PSDB

Ceará
Adolfo Marinho ............•....• PSDB
Almeida de Jesus ..........•••••. PL
Aníbal Gomes •...•...•••......... PMDB
Antonio Cambraia ....••....••••.• PSDB
Arnon Bezerra ....•....•...•••••• PSDB
Chiquinho Feitosa ......•... : •••• PSDB
Eunício Oliveira ..••....••...... PMDB
Inácio Arruda ..•..•..•..••.•.•.. PCdoB
José Linhares •••••..•..•.•••..•. PPB
José Pimentel •••••••••••••••.... PT
Léo Alcântara •.•••.••••••••..••. PSDB
Manoel Salviano ••••••••••.•.•.•. PSDB
Marcelo Teixeira ••••••••••••.••. PMDB
Moroni Torgan .•.•••••.••••••.••. PFL
Nelson Otoch••.•.•••'•.•••••••••• PSDB
Pinheiro Landim••••••••••••••••• PMDB
Raimundo Gomes de Matos .•.••.••• PSDB
Roberto Pessoa .••••••.•.•••••.•• PFL
Rommel Feij6 ..•.•••••.••.••..••• PSDB



Sérgio Novais ••••••• ,.~~ ••••••••• PSB
Ubiratan Aguiar •••• '.•• '•••.•••••• PSDB
Vicente Arruda .•••••.• '••••...•••• PSDB

Piaui
Átila Lira •••..•....••.•..••••.• PSDB
B. Sá••••••••••.•••••••••••••••• PSDB
Ciro Nogueira •••••••••• '. '•••••••• PFL
Gessivaldo Isaias ••••••••••••••• PMDB
Heráclito Fortes •••• '••••••••••.• PFL
João Henrique ••••••••.•••.•••.•••• PMDB
Mussa Demes ••••••••••••.••••.•••• PFL
Paes Landim••••••••••.••••.•••••• PFL
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
Armando Abilio ..•..••..•......•. PMDB
Avenzoar Arruda .•.••••.••••.•••• PT
Carlos Dunga ••••••.••••••.•••••• PMDB
Damião Feliciano •••••••••••.•••• PMDB
Domiciano Cabral .•......•.....•. PMDB
Efraim Morais ••.•..•..•••.•••••. PFL
Enivaldo Ribeiro ••••..•••••••.•• PPB
Inaldo Leitão ••••••..•••••••••.. PSDB
Marcondes Gadelha .•••••..•.••.•. PFL
Ricardo Rique ••••••.••••.•.••.•• PSDB
Wilson Braga •.••••••.•••.•..••.. PFL

Pernambuco
Antônio Geraldo .••••....•••..••• PFL
Armando Monteiro •.••.•.....•.•.. PMDB
Carlos Batata •••••••.••••..••••. PSDB
Clementino Coelho ••••••.••••.••. PPS
Dj alma Paes .••.••...•••....••... PSB
Eduardo Campos •• '.••••••••••••••• PSB
Fernándo Ferro •. '.•••••••••••.••• PT
Gonzaga Patriota •••••••••••••••. PSB
Inocêncio Oliveira ••••••••••••.. PFL
João Colaço ••••••..••..•.••..••.·PMDB
Joaquim Francisoo ••••••.•.•••••• PFL
Joel de Hollanda ••••••••••••.... PFL
José Chaves •••••.•••••••.•.•••.. PMDB
José Mendonça Bezerra •••.••.•••• PFL
José Múcio Monteiro ••••••••••••• PFL
Luciano Bivar •.••••••••••••••••• PSL
Luiz Piauhylino •••••••••••••..•• PSDB
Marcos de Jesus ••••••••••••••••• PST
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
Givaldo Carimbão •••••.•••••.•..• PSB
Helenildo Ribeiro.~.••....••.... PSDB
João Caldas •...••••.........•... PL
José Thomaz Nonô ••..•.•...•...•• PFL
Luíz 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
Eujácio Simões •...•••...•....... PL
Félix Mendonça ••••..•.••...•.... PTB
Francistônio Pinto .••...•••..... PMDB
Geddel Vieira Lima •...•....••..• PMDB
Geraldo Simães •••..••••..•••...• 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
JonivaI Lucas Junior •••.'••••.••. PPB
Jorge Khoury •••••••••••.•••..••. PFL
José Carlos Aleluia •••.••••••..• PFL
José Lourenço ••••••••...••..•.•• PFIJ
José Rocha •..••..•..•.••.•...... PFL
José Ronaldo ••••.........•.•..•• PFL
Jutahy Junior •••.••••.•••...•••• PSDB
Leur Lomanto •.••••.•••••..•••.•• PFL
Luiz Moreira ••••••••.•••.••••... PFL
Manoel Castro ••••••••••••••.•... PFL
Mário Negromonte •••••...•....•.. PSDB
Nelson Pellegrino •••.•••.•.••... PT
Nilo.Coelho •••••••.••.••...•••.. PSDB
Paulo Braga•••.•••.•.•..••...•.. PFL



Paulo 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 ••••••••••••• PPB.

Minas Gerais
Ademir Lucas •••••••••••••••••••• PSDB
Aécio Neves ••••••••••••••••••••• PSDB
Antônio do Valle •••••••••••••••• PMDB
Aracely de Paula •••••••••••••••• PFL
Bonifácio de Andrada •••••••••••• PSDB
Cabo Júlio PL
Carlos Melles ••••••••••••••••••• PFL
Carlos Mosconi •••••••••••••••••• PSDB
Cleuber Carneiro •••••••••••••••• PFL
Custódio Mattos ••••••••••••••••• PSDB
Danilo de Castro •••••••••••••••• PSDB
Edmar Moreira ••••••••••••••••••• PPB
Eduardo Barbosa •••••••••••••••• ~PSDB

Eliseu Resende •••••••••••••••••• PFL
Fernando Diniz •••••••••••••••••• PMDB
Gilmar Machado •••••••••••••••••• PT
Glycon Terra Pinto •••••••••••••• PMDB
Hélio Costa •••.••••••••••••••••• PMDB
Herculano Anghinetti •••••••••••• PPB
Ibrahim Abi-ackel ••••••••••••••• PPB
Jaime Martins ••••••••••••••••••• PFL
João Fassarella•••••••••••••.••• PT
João Magalhães •••••••••••••••••• PMDB
João Magno .•...•.•••••••••••••••PT
José Militão ••••••• '.' •••••••• ~ •• PSDB
Júlio Delgado PMDB
Lael Varella •••••••••••••••••••• PFL
Lincoln Portela ••••••••••••••••• PST
Márcio Reinaldo Moreira ••••••••• PPB
Marcos Lima .•••••••••••••••••••• PMDB
Maria do Carmo Lara ••••••••••••. PT
Maria Elvira ••••.••••••••••••••• PMDB
Mário de Oliveira••••••••••••••• PMDB
Narcio Rodrigues ••••••••• ~ •••••• PSDB
Nilmário Miranda ••••••••••••••.• PT
OdeImo Leão ••••••••••••••••••••• PPB
Olimpio Pires ••••••••••••••••••• PDT
Osmãnio Pereira ••••••••••••••••• PMDB
Paulo Delgado ••••••••••••••••••• PT
Philemon Rodrigues •••••••••••••• PMDB
Rafael Guerra ••.•••••••••••••••• PSDB
Roberto Brant ••••••••••••••••••• PFL
Romel Anizio PPB
Romeu Queiroz ••••••••• ·•••••••••• PSDB
Ronaldo Vasconcellos •••••••••••• PFL
Saraiva Felipe •••••••••••••••••• PMDB

Sérgio Miranda. ''-'C' •••••••••••••• PCdoB
Silas Brasileir.o.• ,.,. •.•.••••••••• PMDB
Virgilio Guimarães •••••••••••••• PT
Vittorio Medioli.•.•...•.••••••.••. PSDB
Walfrido Mares Guia ••.•••••••••• PTB
Zaire Rezende ..... '••'••••••••••••• PMDB
Zezé Perrella ••.• "' ••••••••••••••• PFL

Eapíri,to santo
Aloizio Santos., ••••••••••••••••• PSDB
Feu Rosa •••••• '.', ~" .. ;. •••••••••••.•. PSDB
João Coser ••••.• '••"••••••.••...•.. PT
José Carlos Elias •••••••••••.•.• PTB
Magno Malta •••••••••••••..•••••• PTB
Marcus Vicente•••••.•••.••.•..•• PSDB
Max Mauro •••••••••••••••.••..••. PTB
Nilton Baiano ••••••••••••••••••• PPB
Ricardo Ferraço ••••••••••••••••. PSDB
Rita Camata •••••••••..••••••.••. PMDB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde ••••.••••••••.•.• PPB
Aldir Cabral ••• ~ •••••.••••.••..• PFL
Alexandre Santos •••••••••••••••• PSDB
Almerinda de Carvalho •••••••.•.• PFL
Antonio Carlos Biscaia •••••..••• PT
Arolde de Oliveira •••••••••••••• PFL
Ayrton Xerêz ••••••••••••.•••••.• PPS
Bispo Rodrigues •••••••••••••.••• PL
Carlos Santana•••...••••••..••.• PT
Celso Jacob••••••••••.••••••••.• PDT
Coronel Garcia ••••••••..••.•.... PSDB
Dino Fernandes ••••••••••.•••.•.. PSDB
Dr. Heleno ••••••••••••••••••••.• PSDB
Eber Silva PDT
Eduardo Paes •••..•••••••.•••••.. PTB
Eurico Miranda •••••••.•••••.••.• PPB
Fernando Gabeira •••••••••••••••• PV
Fernando Gonçalves .•••••••••••.• PTB
Francisco Silva••.••.•••.••..••. PPB
Iédio Rosa •••••••••••••••••••••• PMDB
Jair Bolsonaro ••••••••.••••••.•. PPB
Jandira Feghali ••••••••.•••.••.. PCdoB
João Mendes •••••••••.•••..•••••• PMDB
Jorge Wilson •••••••••••••••••••• PMDB
José Carlos Coutinho ••••••••.••• PFL
Laura Carneiro ••••.••••••••••••. PFL /
Luis Eduardo ••••••••••...•..•..• PDT
Luiz Ribeiro •••.••••••.••••••.•• PSDB
Luiz Salomão •••••••••••••. ·: •.••• PDT
Luiz Sérgio ••••••••••••••••.•••. PT
Mareio Fortes •••••••••••••••;•••• PSDB
Mattos Nascimento ••••••••••••••• PMDB
Milton Temer ••••••••.••••••••••• PT
Miriam Reid •••••••••••••••••••.. PDT
Miro Teixeira ••••••••••••.••...• PDT
Pastor Valdeci Paiva ••••••••••.• PST
Paulo Baltazar •••••••••.••••'•... PSB



Paulo· Feij ó •.••.••.•..•.•.•.•..•..••••.••• PSDB
Ricardo Maranhão .•...• .•. .c•.. ~ •••••••• PSB '.

· Roberto Jefferson •• ,~,:.~::' ', PTB
Rodrigo Maia .•••••••.•..r.:~ PTB
Ronaldo Cezar Coelho :~ .,:•.••' ~ ••.• PSDB
R\.ibem Medina , PFL

· Simão Sessim••• ~ ,•••••••• PPB
.vivaldo B,arbosa. ~ • •:~ú':~~" ••.•..• PDT
Wanderley Martins -~ ••••••• PO'i'

·'~ãO .Paulo ..
Alberto .Goldman.••• ' ..• ,••.•.••••••••• PSDB
Alberto MoU,rão ~'" ~<~ ~. : :. :PMr;lB :

. AI:dQ Rebelo :~,'..~.; '•• ~. PCd9B
Aloi zi6 Mercadante .•.. '0' ~ ••.•.••••• pT·
André ~enas~i••.••..• ,,~ :~SDB·
Angela Guadagnin••••••.••,•.•••••••• l?t.
Antonio Carl.osPannun~~qu.·••••• l?SDB
Antonio Kandir. ~ .• L~~.~'H""" ·PSDB
Antonio Palecei. •••• ;;~·.:.•:J~ ...\ PT .
Arlindo Chinag1ia ••••••<. J,~ • ..... por
Arnaldo Faria de Sá•••• '•• ~ ~ •.•.•• ~PPB '.
Arnaldo Madeira ••.•••••••••••• ~ ~ P5DS'
Ary Kara ••••••••••••• ' ~ •• PPB
Bispo Wanderval. ••••••••••••••••PL
Celso Giglio PTB
Celso Russomanno •••••••••••••••• PpB
Clovis Volpi •••••.••••••"•••••••• PSDB .
Corauci Sobrinho ••••••.• ~ ••••••• PFL
Cunha Bueno •••••••••••••••.••·••.• PPB
De Velasco .••••••.•••••••••••..• PST
Delfim Netto .••••••••••••••••••• PPB
Dr. Hélio •••.•••••••••.• ~ ~ ••••. ~ PDT
Duilio Pisaneschi ••••••••••••••• PTB
Edinho Araúj o ••••••••••••••••••'. pPS
Eduardo Jorge •••••••••• · PT
Emerson Kapaz PPS
Evilásio Farias •••••.••••••••.•• PSB
Fernando Zuppo •••••••••••••••••• PDT
Gilberto Kas sab •• ~ .' •••••••••••• ~ PFL
Iara Bernardi •.••••.•••• ~ • ~ PT
Jair Meneguelli. •••• ~ ~" •.•••• ~ .••• PT
João Herrmann .Neto •••• :~ •• ~ '~ PPS
João Paulo · PT
Jorge Tadeu Mudalen~'~ '•• >.'.~ >.~..: Í:'MDJ3·
José de Abreu •• ~ .'~ •. ~ ••'~~ ... ~ .:~ ~ ~:~PTN'

josé Dirceu ...... ~ ••• ~ '~'/"~ ~~~'~.'•• 'PT .
José Genoino .••••••••.• :.~ •• :.:.:•.~~. ~pT
José índio. L••••••••••• ~ ••• ~ ~; ••'~'PMDB
José Mach~dp••••••••••••• ~.~.~.~~PT
José Robet:1io Batochio ••••••••••• PDT .
Julio Semeghini ••••••••••••• ~ .~ • :PSDl.3
Lamartine Posella ••••••••••••••• PMDB
Luiz Antonio Fleury••••••••••••• PTB
Luiza Erund1na •••••••••••••••••• PSB
Maluly Netto ••• ~ ~ •••••••• PFL .
Marcelo Barbieri •••••••••••••••• PMDB

Marcos Cintra '.' •••••••••••••• '••• PL
Medeiros..••..•.... '.' ••••••••••••••. PFL
Michel Teme.r .• '.' •.••••.•••••.••• PMDB
Milton Monti. '.' ••••...••••.•• '.' •••. PMDB
Moreira Ferre.ira ••••••,',' •••••••• PFL
Nelo Rodolfo ~ ••• PMDB
Nelson Marquezell,i. •• ~ PTB
Neutbn..Lima•.•••••••••.••••••.••• PFL
Paulo .Kobayashi: •••••••••••.••.• PSDB
Paulo Lima .••'(. :.::.;01 .•...••.•.••••••••••• PMDB
Professor Luizinho ...•••.••..•.• PT
Riçardo Berzoini. •...•.••.•..•..• PT
Ricardo Izar ••••.•..••••••.••••• PMDB
Robson T'Lima P.FL
~UbensFur lan. '.' ••.•••.. '••..•••• PPS
:Sal..v:ador .Ziniba:J.dL •...•••••••.•• PSDB

'. Sampa'io Dória •.•••••.•••••.•••••• PSDB
:,' Silvio .Torrés.~.•• ~ •••••.' PSDB
':. T~iitta.dlâ:'Souza .. ·~ PT
·Va,<iãoG()ln~s.; ~.~ ~..:~. ~~ .. ~ •.•••.....• PPB

. .Valdemar Costa ·Ne1=p~·~. ~ .•.~.: .•.•••. PL
Wagner Sal\.istiano,;, .••••.••••••••• 'PPB

. Xic;q Gra~iª,no. ~ • : '.• ;~ PSDB
Zu.laiê Gob:l:'a •• <~ ~ .• ' ~ PSDB

~toG~osso'

Celcita Pinheiro. >..:.... ;.'.. '...•PFL
Lino' Rossi..~ ••• ~ •• ~ ~ •••'. ; • ~ •••• PSDB
Murilo Domingos ••••••••••••• ~ ••• PTB
Pl;'!<:l):'o Henry , .;..•.•••• ~ ••• PSDB
Ricarte deFreitas .••• ~ .•.•••.•. PSDB
Teté Bezerra•••••••.•••• '.' • '.' •••• PMDB
Welinton Fagundes ~ ••.•••. PSDB
Wilson santos •••.•.••'•••• '.••••••. PMDB

: .', .nistJ:'ito Fêderal
Agnelo Queiroz .•••. ~.~ •••.••••.• PCdoB
Alberto Fraga PMDB
Geraldó Mage~a.~•••••••••..•••.• PT
Jorge Pinheiro .•••.••••••..••••• PMDB
Maria Abaq.ia ••.•..•••.••••••••.. PSDB
Paulo Octávio ••••.•••.••..••.... PFL
Pedro Celso •.•••..••••••••••.•.• PT
Ricardo Noronha •••••••• ·•••••••.. PMDB

Goiás
Barbosa Neto •••••.•••••••.•••.•• PMDB
Euler Morais ••••••••••••••••••.. PMDB
Geovan Freitas ••••.••••••••••••• PMDB
Jovair Arantes •.•••••••••••...•• PSDB
Juqu;lnha ••••••••••••••••••••.••. PSDB
ti.dia Quinan•••••••••••••••.••.. PSDB

.LllGia Vânia ••••••••••••••••••••• PSDB
.Luiz Bittencourt •••••••••••••••• PMDB
Nair Xavier Lobo •••••••• ~ ••••••• PMDB

'Norberto Teixeira •••• ~ •••••••••• PMDB
Pedro Canedo PSDB
Pedro Chaves •••••·••••• ·••.•••• ·••• PMDB
Pedro Wilson .••..•••.•••••.••••• PT



Roberto Balestra •........••••••• PPB
Ronaldo Caiado .........•..•••.•• PFL
Vilmar Rocha •••..••...•..•••••.. PFL
Zé Gomes da Rocha •......•....... PMDB

Mato Grosso do Sul
Ben-hur Ferreira ..••• ~ ...••••.•• PT
Flávio Derzi •••..••.•... " •.•••.. PMDB
João Grandão ...•.•...•••••..••.• PT
Marçal Filho ...••••.•••••.•.••.. PMDB
Marisa Serrano ••.•.•••.•••.••••• PSDB
Nelson Trad........•.....•...... PTB
Pedro Pedrossian....••••.•..••.• PFL
Waldemir Moka .........••....•... PMDB

Paraná
Abelardo Lupion...•.....•••..... PFL
Affonso Camargo .......•..•....•• PFL
Airton Roveda ••......•••.•••••.• PFL
Alex Canziani. ....••.•....•.•... PSDB
Basílio Villani ...•••.•••••...•. PSDB
Chico da Princesa •..••....•••••. PSDB
Dilceu Sperafico ....•....•••.•.. PPB
Dr. Rosinha .....••.•..••••••...• PT
Flávio Arns .............••...... PSDB
Gustavo Fruet .........•....•.•.. PMDB
Hermes Parcianello •••••.•.••.... PMDB
Iris Simões ..••..•...•••••...••• PTB
Ivanio Guerra •.....•••.••..••••. PFL
José Borba PMDB
José Carlos Martinez •••••.•.•••. PTB
José Janene .....•.....•......... PPB
Luciano Pizzatto ...•..••.••..... PFL
Luiz Carlos Hauly••....••..•.... PSDB
Márcio Matos .........•••.••..... PT
Max Rosenmann •..•.•••••••.•••••. PSDB
Moacir Micheletto •....•••••..... PMDB
Nelson Meurer ............•.••... PPB
Odílio Balbinotti ..•••••........ PSDB
Oliveira Filho .••••••....••••••• PPB
Osmar Serraglio ....•........•... PMDB
Padre Roque •.........•••........ PT
Ricardo Barros ••.••••..•.••..••• PPB
Rubens Bueno ...•••••.......•·•.•• PPS
Santos Filho .••..•..•...••...•.. PFL
Werner Wanderer •.•......•••..•.. PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis ••..•. PFL
Carlito Merss PT
Edinho Bez ..............•.•..... PMDB
Edison Andrino •.••.....•••.•.... PMDB
Fernando Coruja •.•••.••.•....... PDT
Gervásio Silva.•...•........•... PFL
Hugo Biehl .....••••.••••••.••... PPB
João Matos .....•..••••.••....... PMDB
João Pizzolatti •.••........•..•• PPB
José Carlos Vieira .•..•••....•.. PFL
Luci Choinacki ....•..•••........ PT

Pedro Bittencourt •••••••.•••••.. PFL
Raimundo Colornbo ..•••...•••••..• PFL
Renato Vianna •••• '•••••••••••••.• PMDB
Serafim Venzon ••••...•••..•.•••• PDT
Vicente Caropre.so•.•.••••.•••••• PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pret to ••.•••• '•••••••••••••• PT
Airton Dipp •••...•.••••••••••••• PDT
Alceu Collares •••••••••••••••••• PDT
Augusto Nardes •••••••••••••••••• PPB
Caio Riela ......••••....••••...• PTB
Cezar Schirmer•••..••••••••••••• PMDB
Darcísio Perondi .••••••.•••••••• PMDB
Enio Bacci ...•••.•...••••••••••. PDT
Esther Grossi ..••••••••.•.•••••• PT
Fernando Marroni •••.•••••••••.•. PT
Fetter Júnior ••••••.•••••••••••• PPB
Germano Rigotto.~'••.•••••••••••. PMDB
Henrique Fontana •••••••••••••••• PT
Júlio Redecker .•••••••.••••••••• PPB
Luis Carlos Heinze ••...••••••••• PPB
Luiz Mainardi ••••••••••••••••••. PT
Marcos Rolim•.•••...•••••••••••• PT
Mendes Ribeiro Filho •••••••••••• PMDB
Nelson Marchezan•••••.•••••••.•• PSDB
Nelson Proença ••••••••• ~ •••.•••. PMDB
Osvaldo Biolchi .•••••••••••••.•• PMDB
Paulo José Gouvêa ••••••••••••••• PL
Paulo Paim••.••••.•.•••...•••••• PT
Pompeo de Mattos ..........•••••• PDT
Roberto Argenta ••••••••••••••••• PHDBS
Synval Guazzelli .•.•.•••••••••.• PMDB
Telmo Kirst •..•••••••••••.•.•••• PPB
Valdeci Oliveira ••••••.••••••••• PT
Waldir Schmidt •••••••••••••••••• PMDB
Waldomiro Fioravante •••••••••••• PT
Yeda Crusius ...•••.••••••••••••• PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE·AGRICULTURA
E POL[TICA'RURAL

PFL

Presidente: Dilceu Speraflco (PPB)
111 Vice-Presidente: Augusto NardEis(PPB)
2lI Vice-Presidente: X/co Grazlaoo..(f.'SDB)
311 Vice-Presidente: AntOnio Jorge (PFL)
Tltul.....

Suplentes

Átila Lira
João Almeida
Rafael Guerra

Roberto Rocha
Romeu Queiroz

We/inton Fagundes
3 vagas

Adauto Pereira
Elton Rohnelt

Francisco Coelho
Francisco Garcia
Gerson Grabrielli

José Melo
Medeiros

Ney Lopes
Paulo Magalhães

Paulo Octávio
Sérgio Barcellos

Luiz Salomão
Vivaldo Barbosa

1 vaga

Angela Guadagnin
. Antonio Pallocci

Esther Grossi
Fernando Marroni

Paulo Delgado
Pedro Wilson

Ary Kara
Francisco Silva
Gerson Peres
José. Janene

Nelson Meurer

Albérico Cordeiro
Magno Malta

Walfrido Mares Guia

Freire Júnior
Gastão Vieira

Geovan Freitas
Jorge Wilson

José índio
Luiz Bittencourt

Mendes Ribeiro Filho
Ricardo Noronha

2 vagas

PT

PFL

PTB

POT

PPB

PSDB

PMDB

Antonio Joaquim Araújo
Augusto Franco (PSDB)
Ricardo Barros
Robério Araújo (PL)
Yvonilton Gonçalves

lris Simões
Lino Rossi (PSDB)
Silas Câmara

Agnaldo Muniz
Dr. Hélio
Eurrpedes Miranda

COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Luiz Piauylino (PSDB)
111 Vice-Presidente: Narcio RodJllgues (PSDB)
211 Vice-Presidente: Lamartine Posella (PMDB)
32 Viçe-Presidente: Robério Araújo (PL)

Titulares

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6916/6978/6979 / 6981

Almeida de Jesus (PL)
Babá
Nelson Pellegrino
Padre Roque
Walter Pinheiro
1 vaga

Francistônio Pinto
Jorge Pinheiro
José Priante
Lamartine Posella
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Mattos Nascimento
Nelson Proença
Pedro Irujo
Pinheiro Landim

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paudemey Avelino
Paulo Marinho
Santos Filho
Vlc Pires Franco

Alberto Goldman
José de Abreu (PTN)
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Salvador Zimbaldi
Sampaio Dória

Suplentes

Betinho Rosado
Darci Coelho

Gervásio Silva
Joaquim Francisco

José Aleksandro
José Múcio Monteiro

José Rocha
Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Wemer Wanderer
Zezé Perrella

Alberto Fraga
Igor Avelino
Milton Monti

Pinheiro Landim
6 vagas

Félix Mendonça
Júlio Redecker

Murilo Domingos

B. Sá
Chiquinho Feitosa

Julio Semeghini
Lidia Quinan
Luiz Ribeiro
Nilo Coelho

Paulo Kobayashi
Rubens Bueno (PPS)

Sérgio Carvalho

José Pimentel
Marcos Afonso

Padre Roque
Paulo Rocha

Valdeci Oliveira
Wellington Dias

Aldo Rebelo (PCdoB)
Fetter Júnior

João Tota
Jonival Lucas Junior

Pastor Marildo

PT

POT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Agnaldo Muniz
Coriolano Sales

Enivaldo Ribeiro (PPB)
Bloco PSB, PCdoB

Clementino Coelho
Sérgio Guerra

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Eujácio Simões

Marcos de Jesus
João Caldas
Luiz Dantas

Adauto Pereira (PFL)
carlos Dunga
Confúcio Moura
Gessivaldo lsalas
Moacir Micheletto
Nelson Meurer (PPB)
Silas Brasileiro
Themfstocles Sampaio
Waldemir Moka
Wilson Santos

Abelardo Lupion
AntOnio Jorge (PTB)
carlos Melles
C1euber carneiro
Francisco Coelho
Jalme Fernandes
JoeI de Hollanda
Paulo Braga
Roberto Pessoa
Ronaldo Calado
ZIIa Bezerra

Anivaldo Vale
Carlos Batata
Danilo de Castro
Luis Carlos Helnze (PPB)
OdDio Balbinotti
Paulo José Gouvêa (PST)
saulo Pedrosa
Sérgio Reis
Xico Graziano

Giovanni Queiroz
Pompeo de Mattos
Sérgio Barros

Romel Anizio (PPB)
1 vaga

Adão Pretto
Geraldo Simões
João Grandão
Luci Choinackl
Nilson Mourão
Valdir Ganzer

Almir Sá
Augusto Nardes
Dilceu Speraflco
Hugo Biehl
Roberto Balestra

Helenildo Ribeiro (PSDB)
Nelson Marquezelli
Nilton capixaba



Suplentes

Fax: 318-2146

Duilio Pisaneschi

Aroldo Cedràz
". Cito NllQueira

Jaime, Femandes
, .;l:,aora çamàiro,
Pedro Pedróssian

Alberto Goldmann
Aloízio Santos
Fátima Pelaes
Maria Abadia

Marinha Raupp

Femando Coruja

Alcione Athayde
Nelo Rodolfo

1 vaga

Arlindo Chinaglia
FemandoFerro

João Paulo

Roberto Jefferson

Eber Silva
Pompeo de Mattos

1 vaga

Jorge'TadeuMudalen
José ,BOrba

Moacir MichelettQ
Nair Xavier Lobo

Philemon Rodrigues
Salatiel Carvalho

PT

POT

PPB

PTB

PSOB

PMOB

Badu Picanço
Murilo Domingos
Ricarte de Freitas
Sebastião Madeira
Vitorio Medioli

POT

Mussa Oemas (PFL)

Euníciô Oliveira
Femando Gabeira (PV)
Flávio Derzi
Jorge Tadeu Mudalen
Luiz Bitencourt
1 vaga

Celso Russomanno .
Márcio Bittar (PPS)
Ricardo Izar

Secretário; Areniltô1'l AraÍ'tinàde'.A1nielda
Local: Anexo 11
Telefones: 3,18-6929 a 6935,

Femando Coruja
José Roberto Batochio
RoIand lavigne (~~) ;.

BloCU 'P$B, PCdoB

EX~itc)Júnil>r
Luciano Pizzatto. .,
Reginaldó. Germano;,",'
RonaldO Vasconc9frdS '.
1 vaga

Ben·Hur Ferreira
João' Magno
Marcos Afonso

Femândó ,iUppb :'. . . .

'81ocoP$B,PCdoá
Paulo Baltazarlnáclo Arruda

Bloco PL, PST, PMN, PSOB, P$L .
Pastor Valdeci " Ronaldo Vasconcellos (PFL)

'. . .

Presidente: FiávK> Derzi (PMDB)
111 Vice-PreSidente: Luciano f!ízzatto (PFL)
'22 ,Vj(:e-PÍ'êsident$: CelsO Russc;>manno (PPB)
3~VicEl'Pr'esiderite~:Pauk> BaltaZar (PSB)
TltUl'res . .' .

,José Antonio Evilásio Farias
Sérgio Mirailda. Gonzaga Patriota

Bloco PL, PST!~'pMN, PSO, PSL
Bispo Rodrigues " , Bispo Wanderva
Luciano Bivar Paes Landim (PFL)

Secretário: Sérgio Samp8Jo Contreiras de Almeida
Local: Anexo 11
Tl3Iefones: 318-()922 a 318~6&25,

".. 'COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Suplénte~

Bloco PSB, fCdaB
Givaldo Carimbão " 'Sérgio Mií"àriâa·
Luiza Erundina . Vanessà Grazzibtin

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL . ..'
Bispo Wanderval .Bispo Rodrigues
Lincoln Portela Paulo José Go'Uvêa
Secretária: Maria Ivone. do' Espfrito Santo
Local: AnexoU. Sala 13-T
Telefones: 31'8-6906 a 6908 Fax: 318.2143

COMISSÃOD.Ê.ÇON~TITUIÇAoÉ
JUSTIÇÀE DE REDAÇÃO .
.' .

Presidente: JoSé Carlos Aleluia (PFL)
12 Vice-Presidente: Geovani Freítas(PMDB) .
22 Vice-Presidente: JOSÉ! Â~bértdaàtochio (POT)
32 Vice-Presidente: Inaidol,eitâo(PSDB)
Titulares .

" ..... ....... :PFL
.Átllá·lIl')S.Antônio Carlos Konder Rei$::, '

Ciro Nogueira Claudiô Cajado
Darci Coelho Corauci .Sobrinho '
Jaime Martins EduardQ ,paes,(PTB)
José Carlos Aleluia Jairo.Carneiro.
Moreira Ferreira José RÓIlaldo
Ney Lopes Luis BarbOSa'
Paulo Magalhães Maluly Netto
Ricardo Fiuza Paulo Marinho
Robson Tuma . '. Rail11undo Santos
Vilmar Rocha ' . 'l Vic Pires FrancO

PMOB
Freire Júnior Antônio do Valle
Geovan Freitas Fernando Diniz
lédio Rosa Gustavo Fruet
Inaldo Leitão (PSDB) Henrique Eduardo Alves
José índio ' Pedro Irujo
Júlio Delgado PedrO' Novais
Mendes Ribeiro Filho Themístocles Sampaio
Nair Xavier Lobo 3 vagas
Osmar Seraglio
Renato Vianna

PSOB
André Benassi Anivaldo Vale
Jutahy Júnior Bonifácio de Andrada
Léo Alcântara João Leão
Moroni Torgan (PFL) Max Rosenmann
Nelson Otoch Nelson Marchezan
Vicente Arruda Nicias Ribeiro
Zenaldo Coutinho Odílio Balbinotti "
Zulaiê Cobra Salvador 21mbaldi
1 vaga 1 vaga

PT
Antonio Carlos Biscaia Dr. Rosinha
Geraldo Magela José Genoíno
José Dirceu ... José Machado .
Marcelo Déda NéiÍ39n Péllegril'lp'
Marcos Rolim Télma de Souza
Waldir Pires Waldomiro Fiorailante

PPB
Ary K;ara Celso Russomanno
Augusto Farias Jair Boisonaro
Edmar Moreira Luiz Fernando
Gerson Peres Roberto Balestra
Ibrahim Abi-Ackel Vadão Gomes

PTB :,

Caio Riela Fernando Gonçalves
Luiz Antonio .Fleury Nelson Marquezelli



PFL

De Velasco

Fax: 318-2170

Marcos Rolim
Pedro Wilson

Walter Miranda

Eber Silva

1 vaga

Jair BoIsonaro
Padre Roque (PT)

1 vaga

Carlito Meras
Geraldo Simoes

Luiz Mainardi

A1ex canziani
Antonio cambraia

Udia Qulnan
Marisa Serrano
XIco Grazlano

. Airton Dipp

Ary Kara .
Herculano Anghinettl

Hugo Biehl

Chico da Princesa

Arolde de Oliveira
Raimundo Colombo

Ricardo Fil1za
Roberto Argenta

RonaJdo Vasconceilos

Armando Monteiro
Edison Andrino

Freire Jl1nior
Jorge Alberto

Salatiel Carvalho

Antonio Feijão
Danilo de Castro

Fernando Gabeira (PV)
2 vagas

PT

PDT

PTB

PPIS

PPIS

PT8

"PDT

PSDB

PSDB

PMOB

Bloco PSII, PCdo8

Max Mauro

Almir Sá
José Unhares
NIIton Baiano

Neuton lima

\ COMISSÃO DE ECONOMIA,
IND08TRIA E COMÉRCIO

Presidente: AIcIzio Men:ad8nte (PT)
12 Vlce-PreIIdente: JoM M8ch8do (PT)
2l! vlCé-Presidente: FranciIco Garcia (PFL)
3l! VIc&-Presldente: EI1l8f8OO Kapaz (PSDB)
TItu... Suplen"

Babá
Nelson Pellegrino
NUmário Miranda

FrancIaco Garcia
G8nlOI"I GabritlII
Jairo carneiro
Pauto OCtávIo
Rubem MedIna

Ana catarina
AntOnio do Valle
Jurandll Juarez
MIJcio Sá
Osvaldo Coelho (PFL)

Emerson Kapaz
Márcio Fortes
MarIa AbadIa
RIcardo Ferraço
Sérgio.G~. " ..

AIoIzio Mercadame
Joio FauareJla
José Machado

Joio Pizzolattl
Jl1Iio R8decker
1 vaga

Badu Picanço
Eduardo Barbosa
Flávio Ama
S8baatIIo MadeIra
1 vaga

AgneIo QueIroz José Antonio
Bloco PL, PIT, PMN, PSD, PSL

cabo JI1Ilo '
Secretário: Márcio Marques de Aralljo
Local: Anexo li, 8aIa
Telefone: 318-8285

Remi Trinta

·Su....

Jaime MarlIns
Laura carneiro
RoIand Lavigne ,

ZIla Bezerra
1 vaga .

EIclone Barb8lhO'
,4.~~ RubenI,.Bueno (PPS),

CelaoJàcob
:' >'/.

PFL

PMDB

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E' INTERIOR

1 vaga

Presidente: Inácio Arruda (PCdoB)
12 Vice-Presidente: SérgIo Novais (PSB)
2l! Vice-Presidente: CelSQ Glglio (PlB)
32 Vice-Presidente: Gustavo Fruet (PMDB)
Titulare. Suplen"

PFI.:
Costa Ferreira .C8sar Bandeira
Mauro Fecury Eduardo Paes
Pedro Femandes IIdefonço Cordeiro
Raimundo Santos Roberto Pessoa
Sérgio Barcellos ZIIa Bezerra

PMDB
Barbosa Neto Ana catarina
Gustavo Fruet Armando Abílio
João Mendes Euler MoraIs
Valdeci Oliveira (PT) Nelson Proença
Waldir Schmidt Renato Vianna

PSOB
Adolfo Marinho Ademir Lucas
Dino Femandes C8rIos Moeconl
Dr. Heleno José de Abreu
João Castelo Juquinha-
Ronaldo Cezar Coelho Manoel Salviano

PT
Iara Bemardi JoIo Coser
Márcio Matos Nilmário Miranda
Professor Luizinho Valdir Ganzer

PPII
Maria do carmo Lara (PT) EliseU Moura
Sérgio Novais (PSB) RIcardo Izar
Telmo Kirst S\mIo 8easlm

PTB
Celso Giglio Max Mauro

PDT
Mirlam Reld Sérgio Barros

8ecretário:Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo li, piso superior, Sala 184-C
Telefones: 318-7072 e 318-7073 Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Nilmário Miranda (PT)
12 Vice-Presidente: NeI80n Pellegrino (PT)
2l! Vice-Presidente: Agnelo Queiroz (PCd08)
32 Vice-Presidente: Neuton uma (PDT)
TItular. . '.

Bloco (PSB, PCdoIl)
Inácio Arruda Paulo BaItazar

Bloco (PL, PIT, PMN, PSD, PSL)

Alberto Fraga
Jl1lio. Delgado .'
Ricardo Noronha
Rita Camata

Marcondes Gadelha
Nice Lobão
Pastor Reginaldo de Jesus

. Rubens Furian
Silas Câmara.



Bloco PSB, PCdoB
Clementino Coelho Givaldo Garimbão

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Bloco PSB, PCdoB
Agnelo Queiroz Djalma Paes
Evandro Milhomen Vanessa Grazziotin

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Nilson Pinto (PSDB) João Caldas

PFL
Celcita Pinheiro Joef de Hollanda
.José Melo Mauro Fecury
Lufs Barbosa Moreira Ferreira
Nice Lobão Osvaldo Coelho
Zezé Perrella Pedro Femandes
1 vaga santos Filho

PMDB
Gastão Vieira Alberto Mourão
.João Matos Cleonâncio Fonseca (PPB)
Maria Elvira Germano Rigotto
Norberto Teixeira Glycon Terra Pinto
Osvaldo Biolchi Osmar Seraglio

PSDB
Ademir Lucas Bonifácio de Andrada
Átila Lira Dino Femandes
Flávio Arns Feu Rosa
Marisa Serrano Raimundo Gomes de Matos
Nelson Marchezan Sérgio Reis

PT
Esther Grossi Gilmar Machado
Fernando Marroni Iara Bernardi
Pedro Wilson Professor Luizinho

PPB
Eurico Miranda José Linhares
Jonival Lucas Junior Márcio Reinaldo Moreira
Oliveira Filho Wagner Salustiano

PTB
Walfrido Mares Guia José Carlos Martinez

PDT
Eber Silva Celso Jacob

COMISSÃO DE EDUCAÇAO,
CULTURA E DESPORTO

Suplentes

Caio Riela
írisSimõ9s

Eunfcio Oliveira
João Henrique
Jurandil Juarez

Olavo Calheiros
4 vagas

Adolfo Marinho
Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço
Sampaio Dórla

Silvio Torres

Aloizio Mercadante
Ben-Hur Ferreira
Geraldo Magela

Henrique Fontana

Herculano Anghinetti
João Pizzolatti
Júlio Redecker

Lufs Carlos Heinze

Antônio Jorge (PTB)
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

José Carlos Vieira
José Lourenço

Lincoln Portela (PST)
Nice Lobão

Paudemey Avelino
Pedro Bittencourt

Neuton Lima (PFL)
Olimpio Pires

Bloco PSB, PCdoB
Eduardo Campos

Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Luciano Bivar

PDT
Coriolano Sales (PMDB)

Luiz Salomão

Evilásio Farias
1 vaga

Basflio Villani (PSDB)
Félix Mendonça

Cleonâncio Fonseca
Fetter Júnior
Iberê Ferreira
Odelmo Leão

PPB

Carlito Merss
José Pimentel
Milton Temer
Ricardo Berzoini

PT

Antonio Kandir
Custódio Mattos
José Militão
Manoel Salviano
Max Rosenmann
Nilo Coelho
Veda Crusius

PTB

Betinho Rosado
Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury

José Aleksandro
José Ronaldo
Manoel Castro
Paes Landim

Roberto Brant ..'
Rodrigo Maia (PTB)

PMDB

PFL
Titulares

Armando Monteiro
Cezar Schirmer
Edinho Bez
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Milton Monti
Paulo Lima
Pedro Novais

PSDB

Marcos Cintra
Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11, Sala
Telefones: 318-6960/6989/6955

Suplentes

Luiz Dantas

PPS

Secretário: José Umberto de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-7024 a 7026

1 vaga

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
'1 2 Vice-Presidente: Nice Lobão (PFL)
22 Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
32 Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
Titulares

Secretária: Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6900/69051701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Veda Crusius (PSDB)
.1 2 Vice-Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
22 Vice-Presidente: RodrigóMaia (PTB)
32 Vice-Presidente: Armando Monteiro (PMDB)

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Eduardo Seabra (PTB) Fernando Gabeira (PV)

Presidente: Delfim Netto (PPB)
12 Vice-Presidente: Márcio R. Moreira (PPB)
2l! Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
32 Vice-Presidente: Luiz Fernando PPB)
Titulares

PFL
Affonso Camargo
Elton Rohn~1t

Suplente.

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins



Bloco (PSB, PCdoB)
Luiz Fernando (PPB) 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Valdemar Costa Neto Pastor Valdeci
Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo 11, Sala
Telefones: 318-6888/6887 Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
12 Vice-Presidente: Alceste Alr'neida (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Janene (PPB)
32 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)

Titulares

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Ivanio Guerra (PFL) Marcos Cintra

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Anexo 11, Sala T-56 _ Reunião: 41s feiras
Telefones: 318-6944/6946 Fax: 318-2137

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Suplentes

João Matos
Laire Rosado

Lamartine Posella
Waldemir Moka

4 vagas

Celcita Pinheiro
Cleuber Carneiro

Costa Ferreira
Ivanio Guerra

José Mendonça Bezerra
Ronaldo Caiado

Rubens Furlan
Wilson Braga

2 vagas

Haroldo Lima

Nilton Capixaba

Nilton Baiano
Ricardo Barros

Yvonilton Gonçalves

1 vaga

PTB

PPB

POT

PMOB

Bloco (PSB, PCdoB)
Ricardo Maranhão

Airton Roveda
Almerinda de Carvalho
Armando Abílio (PMDB)
Benedito Dias
José Cartos Coutinho
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Marcos de Jesus (PST)
Ursicino Queiroz

PFL

Darcísio Perondi
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmânio Pereira
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Albérico Cordeiro

José Janene
Nelo Rodolfo
Vadão Gomes

Olímpio Pires

Presidente: Alceu Collares (PDT)
12 Vice-Presidente: Enio Bacci (PDT)
22 Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
32 Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
Titulares

Suplentes

Fernando Zuppo

Adão Pretto
Antonio C. Biscaia

Avenzoar Arruda

Cunha Bueno
Nelson Meurer

Pedro Corrêa

Albérico Filho
Gastão Vieira

3 vagas

Dr. Heleno
Luís Eduardo

Mário Negromonte
Zenaldo Coutinho

1 vaga

José Carlos Coutinho
Lael Varella

Ursicino Queiroz

Regis Cavalcante (PPS)

PT

PTB

POT

PPB

PSOB

PMOB

Delfim Netto
Márcio R. Moreira
Simão Sessim

Max Mauro

Ayrton Xerêz
Eliseu Moura (PPB)
João Almeida
João Leão
Romel Feijó

Gilmar Machado
João Coser
João Paulo

Serafim Venzon

Jairo Azi
Rubens Furlan
1 vaga

Fernando Diniz
Hélio Costa
João Colaço
João Magalhães
Osvaldo Reis

PFL
Airton Dipp (PDT)
Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Pedro Bittencourt
Pedro Pedrossian

Alceste Almeida
Aníbal Gomes
Marcos Lima
Salatiel Carvalho
Zé Gomes da Rocha

Antonio Feijão
B. Sá
Juquinha
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó

Arlindo Chinaglia
Fernando Ferro
1 vaga

PMOB

PSOB

PT

Airton Roveda
Eliseu Resende

Francisco Rodrigues
Paulo Lima

Silas Câmara

Edinho Bez
Flávio Derzi

Mattos Nascimento
2 vagas

Sebastião Madeira
Sérgio Reis

Virgílio Guimarães (PT)
2 vagas

Luiz Sérgio
Romel Anizio (PPB)

Walter Pinheiro

Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Lídia Quinan
Lúcia Vânia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Sérgio Carvalho
Vicente Caropreso

Ângela Guadagnin
Antonio Palocci
Dr. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
José Linhares
Nilton Baiano
Pastor Amarildo

PSOB

PT

PPB

Arnon Bezerra
Clovis Volpi

Custódio Mattos
Jovair Arantes
Jutahy Junior

Pedro Canedo
Rommel Feijó

Saulo Pedrosa

Jair Meneguelli
João Fassarella

Luci Choinacki
Maria do Carmo Lara

Paulo Paim

Antonio Joaquim Araújo
Eurico Miranda

Iberê Ferreira
Oliveira Filho
Pedro Corrêa



Magno Malta
Renilto Leal

Alceu CoIlares
Enio Bacci

PT8

PDT

Bloco PSB, PCdoB

Celso Glglio
Max Mauro

Dr. Hélio'
'Serafim Venzon

COMlsslo DE VIAçAO E TRANSPORTES
Presidente: Marcelo Telxelra;(~MDB)
111 Vice-Presidente: Raimundo.ÇoIombo (PFL)
211 Vice-Presidente: Mário Negromonte, (PSDB)
311 Vice-Presidente: Chico da Pri08888(PTB)

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota Jandira Feghali
Pedro Chaves (PMDB) Pedro Valadares

Bloco (PL, PST, PMN, PSDB, PSL)
Eujácio Simões . De Velasco

PMDB
Albérico Filho Barbosa Neto
Alberto Mourão carlos Dunga
Domiciano Cabral FranclstOnio Pinto
Edinho Araújo (PPS) Gessivaldo lsalas
Glycon Terra Pinto Jorge Costa
Hermes Parclanello MúcIo Sá
João Henrique Osvaldo Reis
Marcelo Teixelra Wilson Santos

PSDB
A1oízio Santos Basnlo Villani
Chiquinho Feitosa Coronel Garcia
Feu Rosa Dr. Heleno
Mário Negromonte Narclo Rodrigues
Roberto Rocha Paulo Feij6
Romeu Queiroz Ricarte de Freitas
Silvio Torres Sérgio Reis
1 vaga Vittorio Medloli

PT
Carlos Santana Almeida de Jesus (PL)
Luiz Sérgio João Magno
Philemon Rodrigues (PMDB) Nilson Mourão
Teima de Souza Pedro Celso
Wellington Dias Ricardo Barzolni

PPB
Airton cascavel Almir Sá
João Tota Augusto Nardes
José Chaves (PMDB) Telmo Kirst
1 vaga 1 vaga

PTB
Chico da Princesa José carlos Elias
Duilio Pisaneschi Josué Bengtson

PDT
Lufs Eduardo (S. Part.) Glovannl Queiroz
Wanderley Martins Mlriam Reld

PPS

PV
1 vaga

1 vaga

Suplentes

Affonso camargo
A1dir Cabral

A1mer1nda de Carvalho
AntOnio carlos Konder Reis

Jairo Azi
Leur Lomanto
Mussa Dames

Paulo Braga
Rubem Medina

PFL

Olavo Calheiros (PMDB) .
Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6973 a 6916

José Borba (PMDB)

Tltul.....

AntOnio Geraldo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
19or Avelino (PMDB)
IIdefonso Cordeiro
João Ribeiro
Lael Varella
Oscar Andrade
Raimundo Colombo

PFL
José carlos Vieira Expedito Júnior
José Múcio Monteiro João Ribeiro
Luciano castro (S.Part.) Robson Tuma
Medeiros Rodrigo Maia (PTB)
Wilson Braga Ro/anel Lavigne
1 vaga 1 vaga

PMDB
Lalre Rosado Eunfcio Oliveira
Pedro Celso (PT) Júlio Delgado
Ricardo Noronha Osvaldo Blolchi
Vanessa Grazzlotín (PCdoB) Pinheiro Landim
Z81re Rezende 1 vaga

PSDB
A1ex Canzlanl Arthur Virgnlo
Alexandre Santos José MilitA0
Jovair Arantes Lúcia Vânia
Mareus Vicente Mareio Fortes
Pedro Henry 1 vaga

PT
Jair Meneguelli Babá
Paulo Paim carlos Santana
Paulo Rocha José Pimentel

PPB
Enivaklo Ribeiro Amaldo Faria de Sá
Herculano Anghinettl Augusto Nardes
Pedro Corrêa João Tota

PTB
Eduardo Paes Luiz Antonio Fleury

PDT
Vivaldo Barbosa Eurfpedes Miranda

Bloco PSB, PCdoB

PPS

Eduardo Campos Luiza Erundina
Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Avenzoar Arruda (PT) Cabo Júlio

PTN
Fátima Pelaes (PSDB) Narcio Rodrigues (PSDB)
secretária: Anamélia RIbeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6987/69901700417007

1 vaga Walfrldo Mares Guia (PTB)
Secretário: Eloízlo Neves GuimarAes
Local: Anexo 11, Sala 155-A
Telefones: 319-7016 A 7021 Fax: 318-2156

COMISslo DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇlO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: José MOOIo Monteiro (PFL)
111 Vice-Presidente: Lalre Rosado (PMDB)
211 Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
311 Vice-Presidente: Marcus Vicente (PSDB)
TItula.... Suplentes

Djalma Paes Agnelo Queiroz
Janelira Feghali Ricardo Maranhão

Bloco PL, PST; PMN, PSD, PSL
Remi Trinta Almeida de Jesus



COMlssAO,á4AMAZONIA
E DE DESENVOLV.',.,~:rOREGIONAL

Presidente: Josué Beng1son (Pl'Sf,(,If'
111 Vice-Presidente: NiltoriCapíXâl)á"(PTB) ,
2lI Vice-Presidente: ElclOIle BârbãíHô'(PMOB)
311 Vice-Presidente: Raimundo santos (PFL) ,,
TItula.... Suplentes,

Pft.

2 vagas

Suplentes

Fax: 318·2125

Betlnho Rosado
C1euber Camelro

Oeusdeth Pantoja
Gerson Gabrielli

Paudemey Avelino

PFL

BlOco PSB, PCdoB

Eduardo Paes (PTB)
Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Dernes

Haroldo Lima
Pedro Valadares

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
BIspo Wanderval

Valdernar C. Neto
Cabo Júlio
De Velasco
Secretária: WalblaVania de F=arlas Lora
Local: Anexo 11
Telefones: 318-8266/318-6992 a 6996

PMOB
Alberto Fraga JoAo Magalhães
OamlAo FelicIano Jorge Pinheiro
Edison Andrlno José Chaves
Eicione Barbalho Lalre Rosado
JoêO Herrmann Neto (PPS) Maria EMra
Jorge Wilson Zalre Rezende
MárIo de Oliveira Zé Gomes da Rocha
Synval GuazzelH ' 2yagas
1 vaga

PSDB
Antonio Carlos PannunziO Augusto Franco
Arnon Bezerra Márcio.Fortes
Arthur VirgRio . Nelson Otoch
Bonifácio de Andrada Ronaldo Cezar Coelho
Clovis VoIpI : Silvio Torres
Coronel Garcia Vicente Arruda
José Teles Vicente Caropreso
Luiz C. Hauty , ?:ulaiê Cobra
Paulo KóbBya$hl 1 vaga

PT
Luiz 'Mâinardi Eduardo Jorge
NilmérIo Miranda José Dirceu
Paulo Delgado Marcado Oéda
Vlrgnio' GuimarAes MIItOIl Temer
WaldomIro Roravante Waldir Pires

PPB
Aldo Rebelo (PCdoB) Edmar Moreira
CUnha Bueno Robério Araújo
Jairo BoIsonaro 3 vagas
Paulo Moúr!o (PSDB)
Wagner Salust1ano

PTB
José Carlos Elias Eduardo Seabra
1 vaga Renildo Leal

PDT
José Thoinaz NonO (PSDB) Wanderley Martins
NeIva 'Moreira Luiz SaIornão

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
Ni 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPrTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
111 Vice-Presidente: Antonio Kandlr (PSOB)
2lI Vice-Presidente: Antonio PaJoccI (PT)
3lI Vice-Presidente: RomeI Anizlo (PPB)
Relator: Mussa Demas (PFL)
TItular.

Suplentes

AbeIardoLuplOIl
AntOnio Geraldo
Aracety de Paula

Jorge Khoury
lavoisier Mala
Luciano Castro

Luciano P1zzatto
Luiz Moreira

Manoel Castro
Vllmar Rocha

PFL

A1dir Cabral
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Cláudio Cajado
Francisco Rodrigues
Joaquim Francisco
José Lourenço
Leur Lomanto
Werner Wanderer
1 vaga

Átila Uns JoêO Ribeiro
Oeusdeth ,PantoJa ' José Melo
Luciano Castro Sérgio BarcellO$
Raimundo' santos . Vlc Plresf=raJ:ICO
Zila Bezerra 1 vaga

PMDB
Elcione Barbalho Aic6ste Almeida
Freire Júnior COnfOOIoMoura
Jorge Costa 3 vagas
Jurandil Juarez
Mário de Oliveira

PSDB
Anivaldo Vale Badu Picanço
JoAo Castelo . Eduardo Seabra (PT8)
Marinha Raúpp Nilson Pinto
Nilm CapIxaba (PTB) Pedro Henry
Sérgio Carvalho Rlcarte de Freitas

PT
Babá José Pimentel
Marcos Afonso Márcio Matos
Paulo Rocha 1 vaga

PPB
Luiz Fernando João Tota
Pastor Arnarildo Sérgio Barros (POT)
Vanessa Grazziotln (PCdoB) 1 vaga

PTB
Josué Bengtson Renlldo Leal

PDT
Euripedes Miranda Agnaldo Muniz

Bloco PSB, PCdoB
Evandro Milhomen José Antonio

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Valdir Ganzer (PT) 1 vaga
secretário: Tércio Mendonça Vilar
Local: Anexo 11
Telefones: 318-69981318-6999 e 6970

COMISsAo DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Antonio C. Pannunzio (PSOB)
111 Vice-Presidente: Amon Bezerra (PSOB)
2lI Vice-Presidente: Synval Guazzelli (PSOB)
3lI Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
Titula....



Bloco (PSB, PCdoB)
Eduardo Campos Sérgio Miranda

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretária: Angélica Maria landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318·8437/8418 Fax: 318-8418

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL NSl 96, DE 1992,
QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Proposição: PEC 0096192 Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente: Jairo cameiro (PFL)
111 Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
2lI Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
311 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

Pedro Femandes
Roberto Brant
Ronaldo Calado

Alberto Mourão
AntOnio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rlgotto
.José Priante
Luiz Bittencourt
Paulo Lima

Antonio Kandir
.José Militão
Lúcia Vânia
Luiz carlos Hauly
Marcio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

A1oizlo Mercadante
Antonio Palocci
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Fetter Júnior
João Pizzolattl
Romel Anizio
Sampaio Dória (PSDB)

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Celso Jacob
Luiz Salomão

Átila Lins
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho

.Darci Coelho
jairo cameiro
Ney Lopes
Paes Landim

Alberto Fraga

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

PDT

PMDB

Paulo Braga
Pedro Pedrossian

Wilson Braga

Barbosa Neto
Edinho Bez

Gastão Vieira
José Chaves

Philemon Rodrigues
Waldemir Moka

1 vaga

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia
Basmo Villani
Inaldo Leitão

Manoel Salviano
Silvio Torres

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana

João Fassarella
Virgmo Guimarães

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Gerson Peres
1 vaga

Celso Glglio
José Carlos Elias

2 vagas

A1merinda de Carvalho
Ivanio Guerra

José Melo
Leur Lomanto
Mauro Fecury

Moroni Torgan
Wilson Braga

Gustavo Fruet

Armando Abmo Nelo Rodolfo
lédlo Rosa Osmar Serraglio
Mendes Ribeiro Filho zaire Rezende
Nair Xavier Lobo 2 vagas
Renato Vianna

PSDB
André Benassi Feu Rosa
Bonifácio de Andrada lnaldo Leitão
Jutahy Junior Luiz Piauhylino
Léo Alcantara Marcus Vicente
Vicente Arruda Nelson Otoch
Zulaiê Cobra Zenaldo Coutinho

PT
Antonio Carlos Biscaia José Pimentel
José Dirceu Nelson Pellegrino
Marcelo Déda Padre Roque
Waldir Pires Paulo Rocha

PPB
Gerson Peres Amaldo Faria de Sá
Ibrahim Abi·Ackel Edmar Moreira
Simão Sessim Iberê Ferreira

PTB
Luiz Antonio Fleury Celso Giglio
Roberto Jefferson lris Simões

PDT
José Roberto Batochio Femando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Agnelo Queiroz

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
João Caldas De Velasco
Secrretária: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissão Especial, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318·7056

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL NSl 498, DE 1998,
DO SENHOR DEPUTADO JOSÉ GENOrNO E
OUTROS, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DOS

ARTIGOS 49, 84, 89, 90, 142 E 144 E SUPRIME
O ARTIGO 91 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E
À PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
NSl 626, DE 1998, DO PODER EXECUTIVO, QUE
"ALTERA DISPOSITIVOS DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, MEDIANTE A INCLUSÃO DO CARGO
DE MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA ENTRE

OS PRIVATIVOS DE BRASILEIRO NATO, A
ALTERAÇÃO DA COMPOSiÇÃO DO

CONSELHO DE DEFESA NACIONAL, A
DEFINiÇÃO DO JUrZO COMPETENTE PARA

PROCESSAR E JULGAR OS COMANDANTES
DA MARINHA, DO EXÉRCITO E DA

AERONÁUTICA, E DÁ OUTRAS·
PROVID~NCIAS",APENSADA ÀQUELA

Proposição: PEC 0498/97 Autor: José Genoíno e outros
Presidente:
111 Vice-Presidente:
2lI Vice-Presidente:
311 Vice·Presidente:



Bloco (PSB, PCdoB)
Haroldo Lima Aldo Rebelo

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUéRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Proposição: RCP 0001199 Autor: Moroni Torgan e outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
1Q Vice-Presidente: EI~one Barbalho (PMOB)
2l! Vice-Presidente: Femando Ferro (PT)
3Q Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PFL)
TItulares Suplentes

Secretária: Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo li, s/139-B
Telefone:318-7054

Suplentes

Eunf~o Oliveira
5 vagas

Airton Roveda
José Mendonça Bezerra

Lavoisier Maia
Luiz Moreira
Maluly Netto

Pedro Padrossian
Ronaldo Caiado

PFL

PMOB

PT
Antonio Carlos Biscaia Má~o Matos
Femando Ferro Padre Roque

PPB
Celso Russomanno Jonival Lucas Junior
Nilton Baiano José Janene

PTB
Magno Malta Renildo Leal

POT
Wanderley Martins 1 vaga

Henrique Eduardo Alves
João Pinheiro
Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

Proposição: PEC 0203/95 Autor: LaprovltaVieira e outros
Presidente:Ayrton Xerêz (PSDB) .
1Q Vice·Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
2l! Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3Q Vice-Presidente: Wagner Salustlano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMOB)

Titulares

Arolde de Oliveira
Fran~sco Garcia
Joel de Hollanda
José Ronaldo
Santos Filho
Silas Câmara
Vic Pires Franco

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL NII203, DE 1995,
DO SENHOR DEPUTADO LAPROVITA VIEIRA E
OUTROS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 111

DO ARTIGO NIl222 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, SUPRIMINDO-SE O § 211 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 NII
455, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO

ALOYSIO NUNES FERREIRA E OUTROS, QUE
"DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 222 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", APENSADA ÀQUELA

Bloco (PSB, PCdoB)
Paulo Baltazar José Antonio

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Cabo Júlio Pastor Valdecl Paiva

Remi Trinta

Coronel Garcia
Pedro Canedo

Sérgio Reis

Confúcio Moura
3 vagas

6 vagas

1 vaga

Suplentes

José Genofno
Paulo Delgado

2 vagas

Antonio Feijão
Amon Bezerra
Badu Picanço

Feu Rosa
Luiz Ribeiro

Mansa Serrano

Átila Uns
Corauci Sobrinho

Elton Rohnelt
Jairo Camelro

João Ribeiro
José Lourrenço

Luciano Pizzatto

Ary Kara
Celso Russomanno

João Tota

Antônio Jorge (PiB)
Celcita Pinheiro

Elton Rohnelt
Silas Câmara (PTB)

José Carlos Martinez
Roberto Jefferson

PT

PFL

POT

PTB

PPB

PFL

PSDB

PMOB

PSOB

PMOB

Titula....

Aldir Cabral
Arolde de Oliveira
Aroldo Cadraz
Fr.an~sco Rodrigues
Maluly Netto
Paes Landim
Wemer Wanderer

Cabo Júlio

Neiva Moreira

Hugo Biehl
Jair Bolsonaro
Nelson Meurer

Henrique Eduardo Alves
João Henrique
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Silas Brasileiro
Synval Guazzelli

Ayrton Xerêz
Coronel Garcia
Luciano Castro
Marcus Vicente
Nicias Ribeiro
Pedro Henry

João Herrmann Neto (PPS)
Milton Temer
VirgRio Guimarães
Waldomiro Fioravante

Femando Gonçalves
José Carlos Elias

Uno Rossi
Moroni Torgan (PFL)
Sebastião Madeira

Eber Silva (POT)
Laura Camelro
Reginaldo Germano
Robson Tuma

Elcione Barbalho
Pompeu de Mattos (POT)
Ricardo Noronha
Waldemir Moka



><', :

3 vagas

Teima de Souza
3 vagas

Edison Andrlno
Milton Montl

Osmânlo Pereira
3 vagas

Adolfo Marinho
Jutahy Júnior

Zenak:lo Coutinho
3 vagas

Suplentes

Celclta PInheiro
Costa Ferreira

Deusdeth Pantoja
Laura Carneiro

Luis Barbosa
Paulo Octávio
Wilson Braga

José Genorno
Paulo Delgado

VirgUio Guimarães

Aicione Athayde
Arnaldo Faria de Sá

Caio Rlela
Walfrido Mares Gula

PT

PFL

PPB

PSOB

PMOB

"POT

TitUla"s

Átila Lil'à
BasUio Villani
Emerson Kapaz
Uno Rossi
Nelson Marchezan
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Ricardo Berzolnl
Wellington Dias

PPB
Arnaldo Faria de Sá ;1 ,

Herculano Anghinetti ,"'" '
José Unhares';',' ~

Eduardo Seabra ' ;'" ,v"fTB
Fernando Gonçalves

JoAo PaulO
Marcelo Déda
Professor Luizlnho

, Femando Coruja
, , Bloco (PSB, pedoB)

Pedro Valadares ,,"'" Djalma Paes
SIOCO(PL,tiS'r, PMN, PSO, PSL) .

De Velasco ,'i:,:' Lincoln Portela
Secretária: LeUa Machado'~, .
Local: Serviço ele ComI~~Especlals, Anexo 11, Sala 129-8

"Telefone: 318-6893 '~;:" .':~" ,

COMI$SÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEME"JAR NSl 10, DE 1999, QUE
'''DISPOE SOBRE O REGIME DE PREVIDêNCIA'

COMPLEMENTAR E DÁ OUTRAS
PROVIDêNCIAS"

Proposição: PLP 0010/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Nelson Marchezan (PSD8)
111 Vice-Presidente: Freire Júnior (PMOB)'
2Il Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
311 Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
Relator: Manoel Castro (PFL)

, COrlol~no sá1et! ,
, JOsé Janene

Robério Araújo
, , 1vag/i

Iri8$1~
Muril() Domingc>s

AffonsO Camargo
Jaime Fernandes
JoeI ele HoÍlanda
Manoel Castro"

Suplentes Medeiros
" Pedro, Bittencourt
'AraeerY de Paula' , RaimundO' Colombo

ClroNoguelra ., .
Dr. Benedito Dias Fl'8lre JUnior

Eduardo Paes João Magalhães
Maluly Neto José Chaves

Pedro Femande8 José Priante
Sllas Câmara Nelson Proença

Synval Guazzelli

'Glycon Terra Pinto
5 vagas

Eurico Miranda
":"GUma('~chàdo,, ,Herculano Anghinettl

Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas

, ' ,

" , AlbertO Gpldman
, FemandoGabeira (PV)

Marlsa Serrano
Zenak:Io Coutinho

2 vagas

Aécio Neves
Alberto GoIdman

Antonio Carlos Pannunzlo
Amaldo Madeira

Jutahy Junior
Zulalê Cobra

PT

PPB

psDe

PSOS

,PMOB

Tltul.....

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho
Wagner Salustlano

Albérico Cordélro
José Carlos Martinez,' '

Dr. Roslnha
Gllmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

Por'
Nelva ,~Jra ,'" ,AgMÍdoMuniz:

'SlocÓ (P$S, PCdôB)
Clementlno ,Coelhd ',' 'Jandira Féghali

S,IOCO (PL, P8'r, PMN, PSI), PSl)
Bispo Rodrigues ' " " Bispo Wanderval
Secretário: Valdlvlno ToIenIIno Rlho '
Local: Servo Comt81&18 EapecIaJa, An8xo li, 8ala 165·B
Telefone: 318·7063

Albérico,RI!"O
Alberto Mourão
Nelson Proença'
Osmar Serragllo
Renato Vianna
1 vaga

Arthur Vlrgllio
Bonifácio de Andrada
João Almelra
Marclo Fortes
Nelson Marchezan
1 vaga

Geraldo Magela '

Anlvaldo Vale
Ayrton Xerêz
José Thomaz NonO
Lurs Eduardo
Roberto Brant
Vlttorlo Medloll

" ,

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Proposição: ,,', ' ' Autor: PRESIDENTE.
Presidente:,P.eVéJâ!lCO,(pSr)',: ';', ' "
111 V1ce-p'r9é1d~: ~benó ~OUrAó(~PB)
211 Vice-Preslder'ltll: PrófessdrLuizíhho (PT)
3!l Vlce·f2~s1dente::~kll?Faria de Sá (PPB)
Relator: Aró/do Cedraz (PFL) " ,

Aroldo Cedraz
Cesar BandeIra
Darci Coelho
,Jaime Martins
,Jairo AzI
,Joel de HoIlanda
Paes landim '



Hugo Biehl Jonival Lucas Júnior
PTB

0810 Riela lris Simões
Rodrlgo Mala Renildo Leal

PDT
Alceu CoIlares Or. Hélio

Or. Hélio

Geraldo Magela
João Magno

Luci Cholnacki
Luiz Mainardi

Nilson Pinto
Roberto Rocha

4 vagas

Aníbal Gomes
Waldemir Moka

4 vagas

Luis Carlos Heinze
Oliveira Filho

Zé índio (PMOB)

Adauto Pereira
Or. Benedito Oias

Elton Rohnelt
José Carlos Veira

José Mendonça Bezerra
Roberto Pessoa

Zila Bezerra

PT

PPB

PFL

PDT

PSDB

PMDB

Bloco (PSB, pedoB)

Henrique Fontana
José Pimentel
VirgUIo Guimarães
Walter Pinheiro

Alcione Athayde
José Unhares
Robério Araújo

Ana catarina
Armando Abllio
Edinho Bez
João Matos
Jorge Alberto
1 vaga

Adolfo Marinho
José Teles
Juquinha
Lidia Quinan
Ricarte de Freitas
Sérgio Reis

A1merinda de Carvalho
Aracely de Paula
Betlnho Rosado
José Lourenço
RoIand Lavigne
Rubens Furlan
Wemer Wanderer

Proposição: PLP 0008199 Autor: Poder Executivo
Presidente: José Unhares (PPB)
111 Vice-Presidente:
2Il Vice-Presidente: Sérgio Reis (PSOB)
311 Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
Relator: Werner Wanderer (PFL)
Tltul..... Suplentes

Alceu. Callares

Djalma Paes Pedro Eugênio
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Marcos de Jesus Remi Trinta
Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Espeçiais, Anexo li, S/169~B
Telefone: 318·7555

r
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

ANALISAR O PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR NlZ 08, DE 1999, QUE

"DISPÕE SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A UNIÃO,
OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL E OS

MUNIC(PIOS, SUAS AUTARQUIAS,
FUNDAÇÕES, SOCIEDADES DE ECONOMIA
MISTA E OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS E

SUAS RESPECTIVAS ENTIDADES FECHADAS
DE PREVID~NCIA COMPLEMENTAR, E DÁ

OUTRAS PROVIDêNCIAS"

PFL
AntOnio Jorge
Jaime Martins
João Ribeiro

Mauro Fecury
Raimundo Colombo

Raimundo Santos
Vilmar Rocha

PMDB
Albérico Filho
João CoIaço

4 vagas

PSDB
José de Abreu
Maria Abadia

Paulo Mourão
Saulo Pedrosa

2 vagas

PT
Ângela Guadagnin

Jair Meneguelli
Márcio Matos

1 vaga
PPB

Pastor Amarlldo
Robério Araújo

Yvonilton .Gonçalves

Antonio Joaquim Araújo
Enlvaldo Ribeiro
Nllton Baiano

Anlvaldo Vale
Helenlldo Ribeiro
João Castelo
Max Rosenmann
Pedro Canedo
saulo Pedrosa

Antonio Palocci
Or. Roeinha
Fernando Ferro
Gllmar Machado

Bloco (PSB, PCdoB)
Ricardo Maranhão Gonzaga Patriota

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Luciano Blvar UncoIn Portela
secretário: Francisco da Silva Lppes Alho
Local: Serviço de ComissOes Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7066

COMISSlo ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Ni09, DE 1999, QUE
"DISPOE SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTlTUlÇlo DE REGIME DE PREVIDêNCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS

ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL E PELOS
MUNIC(PIOS"

Proposição: PLP 0009/99 Autor: Poder Executivo
Pràsldente: Enlvaldo RIbeiro (PPB)
111 Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSOB)
2Il Vice-Presidente: 08va1c1o BIoIchi (PMDB)
311 Vice-Presidente: Or. Roelnha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
TItula,.. Suplentes

Eduardo Paes
Paulo Braga
'Paulo Marinho
Paulo Octávio
Robson Tuma
Ursiclno Queiroz
Wilson Braga

Gustavoa Fruet
Milton Menti
Norberto Teixeira
Osvaldo B101ch1
Pedro Chaves
Wilson 8antoe

Celso Gigilo
Max Mauro

PTB
Chico da Princesa (PSOB)

Walfrido Mares Guia
lris SirnOes
Renlldo Leal

PTB
Fernando Gonçalves
José·Carlos Martinez



Bloco (PSB, PCdoB)
Ricardo Maranhão. SérgíoNovais

Bloco (PL, PST, PMN, "'SO, PSL) "
Secretário: Erles Janner Gorin!
Local: Serviço de Coml8815e8~specl~&, AnexoU
Telefone: 318-7067

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA'A
APRECIAR E PROFERIR PARECER "AO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Ni 18, DE
1999, QUE REGULA O ARTIGO 163, INCISOS I,
11,111 E IV, E O ARTIGO 169DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, DISPOE SOBRE PRINC(PIOS
FUNDAMENTAIS E NORMAS GERAIS DE
FINANÇAS PÚBUCAS E ESTABELECE O

REGIME DE GESTÃO FlSCALRESPONSÁVEL,
BEM ASSIM ALTERAALEI COMPLEMENTAR N264,

DE 18DE MAIO DE 1990
Proposição: PLP 0018199Autor: Poder Executivo

Presidente: Joaquim Francisco (PFL)
111 Vice-Presidente: Luiz carlos Hauly (PSDB)
2lI Vice-Presidente: eartlto Meras (PT)
311 Vlce·Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
Relator: Pedro Novais (PMDB)
Titulares . Suplentes

PT

PFL

PTB

1 vaga

Duilia Pisaneschi

Jovair Arantes
Luiz Carlos Hauly

Nilo Coelho
Xico Graziano

2 vagas

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Rávio Derzi
Freire Júnior
Milton Montl

1 vaga

Pompeo de Mattos

Suplentes

João Grandão
José Pimentel
Luiz Mainardi
Milton Temer

José carios Elias
Luiz Antonio Fleury

Corauci Sobrinho
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
José Carlos Coutinho

Luciano Pizzatto
Paes Landim

Rodrigo Maia (PTB)

Delfim Netto
Herculano Anghinettl

Márcio Reinaldo Moreira

PFL

POT

PT

PTB

PPB

PSDB

PMOB

POT

Bloco (PSB, pedoB)

Titulares

Antonio Kandir
Danilo de Castro
Manoel Salviano
Veda Crusius
2 vagas

Enio Bacci

Edinho Bez
Eunfcio Oliveira
Nelson Proença
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Femando

Jorge Khoury
José Lourenço
Marcondes Gadelha
Pedro Bittencourt
Roberto Brant
Robson Tuma
Rubem Medina

Murilo Domingos
1 vaga

Geraldo Mageia
João Coser
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

Sérgio Miranda Eduardo Campos
.. . Bloco (P~,l~T, PMN, PSO, PSL).I .

EUJáclo SImões " LUCiano Blvar
Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Serviço de Comisslie$Especiais, Anexo li, S/165·B
Telefone: 318·7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRAMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CaNTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,

RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192, DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
111 Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
2lI Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
311 Vice·Presidente: Edmar Moreira (PPB)

Rodrigo Maia

Luiz Salomão
Celso Jacob

Ben·Hur Ferreira
Iara Bernardi

João Coser
Professor Luizinho

Celso Giglio

Múcio Sá
SlIas Brasileiro

4 vagas

Eduardo Paes
Gervásio Silva
Ivanio Guerra

Nice Lobão
Paudemey Avelino

Paulo.Octávio
Ronaldo Caiado

Almir Sá
Edmar Moreira

Márcio Reinaldo Moreira

André Benassi
Ayrton Xerêz

João Almeida
Mareio Fortes

Raimundo Gomes de Matos
1 vaga

PPB

PDT

PSOB

PMOB

Eliseu Moura
Iberê Ferreira
Roberto Balestra

Murilo Domingos

Betlnho Rosado
Joaquim Francisco
José Ronaldo
Moreira Ferreira
Pedro Pedrosslan
Roberto Brant
Rubem Medina

Carlito Merss
Fernando Marronl
Geraldo Magela
João Fassarella

Armando Monteiro
carlos Dunda
cezar Schlrrner
GastA0 Vieira
Pedro Novais
1 vaga

1 vaga

A1ofzio Santos
Custódio Mattos
,Juqulnha
Luiz Carlos Hauly
Roberto Rocha
Veda Crusius



. Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Marcos Clntra:!{ Ronaldo Vasconcellos (PFL)

. Bloco (PS,a., pt,;doB)
DJalma Paes . ': ,d. Sérgio Miranda
Secretário: Silvio Sousa da Silva "~'C

Local: Serviço de Comissões ESPÍ3ci8ls, Anexo li, S1165-6
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

CONSTITUCIONAL N!!'e27,DE 1998, QUE
"ALTERA OS ARTIG'OS29 E 212 DA

CONSTITUIÇÃOFÊDERAL"

Bloco (PL, PSTiPMN, PSD, PSL)

Almeida de Jesus Pastor Valdeci Paiva
Secretária: Adia calheiros Bispo , .
local: Serviço de ComlssõeaEspeciais, Anexo 11
Telefone:318-7062 . '

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
: EMENDA CONSTITUCIONALN!! 374,

DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALíNEA
"e" DO INCISO liDO § Si DO ART. 128

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL"

Suplentes

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

Luiz Moreira
Marcondes Gadelha

Medeiros
Nice Lobão

Raimundo Santos
Robson Tuma

1 vaga

PFL

PSOB

PMOB
Albérico Filho
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
Philemon Rodrigues
1 vaga

André Benassl
Helenildo RIbeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Proposlção,:PEC 374196 ", AutQr: Senado Federal
Presldente:.,'Oomiciano Cabrál (PMOB)
12 VICe-Presidente: João Castelo (PSDB)
2R Vice-presldante: Marcelo Dédá (PT)
31! Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)

TItular..

Almerinda de Carvalho
Antônio Jorge
Or. Benedito Dias
Gervésio Silva
leur lomanto
Luis Barbosa
Neuton Lima

Suplentes

Freire Júnior
Gastão Veira

Pinheiro Landim
Wilson Santos

2 vagas

AntOnioGeraldo
Ciro Nogueira
Darci Coelho

Eduardo Paes
Gilberto Kassab

Jaime Martins
Roberto Argenta

Alofzio Santos
Luiz Carlos Hauly

Ricardo Ferraço
3 vagas

PFL

PSDB

PMDB

~ffonso Camargo
Atila Lins
Paulo Magalhães
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Roberto Pessoa
Vilmar Rocha

Proposição: PEC 0627/98 Autor: Senado Federal
Presidente: Átila Lins (PFL) . .
12 Vice-Presidente: Themfstocles Sàmpaio (PMDB)
2R Vice-Presidente: Teima de Souza'(Pl')
32 Vice-Presidente: Eliseu Moura (PPB)
Relator: Ronaldo Cezar Coelho (PSDB)

Titulares

Confúcio Moura
Domiciano Cabral
Hermes PareianeJlo
Norberto Teixeira
Olavo calheiros
Themlstocles Sampaio

Alberto Goldman
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro
Paulo Feij6
Roberto Rocha
Ronaldo Cezar Coelho

Geraldo Sil'Í1ões
Luiz Sérgio
Maria do Carmo Lara
Teima de Souza

Cunha Bueno
Eliseu Moura
José Janene

PT

PPB

Ângela Guadagnin
Antonio Palocci

João Herrmann Neto (PPS)
João Magno

3 vagas

Antonio Carlos Biscaia
Marcelo Oéda
2 vagas

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

PT

PPB

4 vagas

Amaldo Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

Celso Gigio
1 vaga

PTB
José Carlos Elias Nelson Marquezelli

Renildo leal 1 vaga

PTB
Max Mauro

Nilton Capixaba

Airton Oipp
PDT

Coriolano Sales
Enio Bacci

PDT
Coriolano Sales

Pedro Eugênio

Bloco (PSB, PCdoB)

Vanessa Grazziotín José Antonio
BlocO (PSB, PC do B)

Djalma Paes



Bloco (PDB. PedoB)
Vanessa Grazziotln Evandro Milhomen

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-7062

COMlssAo PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A APURAR O DESPERDíCIO DE
ALIMENTOS NO PERrODO DOS GOVERNOS

IMEDIATAMENTE ANTERIORES AO
PRESIDENTE FERNANDO HENRIQUE

CARDOSO, QUANTO AO ARMAZENAMENTO,
RODíZIO DE ESTOQUES, TRANSPORTE;
MOVIMENTAÇAO E CONSERVAÇÃO DOS

ALIMENTOS ESTOCADOS•.

Proposição: RCP 0010/95 Autor: Marilu Guimarães e outros
Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
12 Vice-Presidente: Lufs Eduardo (PSDB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB)
Titulares Suplentu

PFL

Elton RohneIt
Francisco Garcia
Luciano castro
Raimundo santos

Alceste Almeida
Igor Avelino
Jorge Costa

Antonio Feijão
B. Sá
Nicias Ribeiro

Dr. Rosinha
Pedro Wilson

Almir Sá
Oliveira Filho

Renildo Leal

Agnaldo Muniz

PMDB

PSOB

PT

PPB

PT8

POT

Dr. Benedito Dias'
João Ribeiro

José Melo
Luis Barbosa

Jurandil Juarez
Osvaldo Reis
Teté Bezerra

Badu Picanço
Sebastião Madeira
Zenaldo .Coutinho

João Grandão
Padre Roque

Airton Cascavel (PPS)
Yvonilton Gonçalves

Josué Bengtson

Femando Zuppo

PFL

Suplentes

2 vagas

2 vagas

Fátima Pelaes
Sérgio Carvalho

1 vaga

Alceste Almeida
Confúclo Moura

Jorge Costa

Elton Rohnelt
Expedito Júnior

Francisco Rodrigues
Lufs Barbosa

PT

PFL

PPB

PSOB

PMDB

Ad&o Pr8ttO
AIoIzIo Mercadante

Badu Picanço
João castelo
Nilson Pinto

ProposIçAo: RCP 0033193 Autor: Paudemey Avelino e outros
Presidente: Badu Picanço (PSDB)
12 Vice-Presidente: Jurandil Juarez (PMDB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-PresIdente: João Tota (PPB)
Relator:

TItu...

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Serv. de CPI, Anexo li, sala 151·B
Telefone: 318-7058
(* indicado de oficio pelo Presidente.)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A CRISE NO

SETOR PRODUnVO DE BORRACHA NATURAL
E OS REFLEXOS DA POLfrlCA
GOVERNAMENT~LNO SETOR

Francisco Garcia
IIdefonço Cordeiro
Pauderney Avellno
Zlla Bezerra

Eicione BarbaJho
Jurandll Juarez
Luiz Bittencourt

João Tota

1 vaga

SupIentM

PDT

Bloco (PSB, PedoB)

Celcita Pinheiro Alrton Roveda
Ciro Nogueira Elton Rohnelt
Paulo Braga Joio Ribeiro
Roberto Pessoa Ronaldo Caiado

PMDB
Carlos Dunga PhUemon Rodrigues
Ancistônio Pinto Silas Brasileiro
José Borba Wilson Santos

PSDB
Lidia Quinan Jovalr Arantes
Lufs Eduardo Marisa Serrano
1 vaga 1 vaga

PT
Adão Pretto 2 vagas
Aloizio Mercadante

PPB
Alcione Athayde Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca Romeu Anlzio

PTS
Caio Riela Nelson Marquezelll

Olimpio Pires

1 vaga 1 vaga
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇAo DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO - FUNAI

Proposição: RCP 0013195 Autor: Elton Rohnelt e outrOs
Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
12 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidénte:
Relator: Antonio Feijão (PSDB)

1I"ltulares



Sérgio Barros (PSOB) Eurfpedes MIranda
Bloco (PSB, PCdoB)

Renildo Leal
1 vaga

Pompeo de Mattos

DarcI Coelho
Francisco Rodrigues

Jaime Martins
Maluly Netto

Moreira Ferreira
Paulo MarInho

. RoIand 1JwIgne

Henn8a ParclanelJo
João Mendes

4 vagas

AntonIo Joaquim Aral1jo
Hugo Biehl

Romel Anlzlo

PT

PTB

PFL

PDT

PPB

PSDB
Ademir Lucas
Antonio Feijão
Nlclas Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Zulalê Cobra

Geraldo Simões
Wellington Dias
2 vagas

Sérgio Miranda Eduardo Campos

Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL
EUjácio Simões Robério Araújo

PPS
Rubens Bueno Pedro Eugênio
secretária: Maria de Fátima MoreIra
Locá,: S~fVlÇl:>de Com. çllpeê!a1s,Anaxo 11. Sala 165·B
Telefone.: 318-7060 FAX: 318·2140

CÓMISsolo ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE.

EMENDA ACONSTITUIÇAO NR 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVAREDAÇAo AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
.PROPORCIONAL APOPULAçolO).

Proposição: PEC 0089/95 Autor: Nicias Ribeiro e outros
Presidente: Rafael Guerrar (PSOB)
111 Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2ll Vice·Presidente: Geraldo S1rTlOe1 (Pf)
311 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)

Tltu18res

Cunha Bueno
João Pizzolattl
1 vaga

ArUI Catarina
Anlbal Gomes
19or 'Avefino ,
João Magalhães·
Norberto Teixeira
Zé (ndla .

José Merldcinça Bezerra
Paulo Braga
Pedro Bittencourt
Sérgio Barcellos

. Vilmar Rocha
Zezé Perrella
ZlIa Bezerra

1 vaga

1 vaga

Eber Silva

Celso .Giglio
Celso Jacob Max Mauro

4 vagas

Adauto Pereira
Casar Bandeira

Ciro Nogueira
Darci COelho

Gilberto Kassab
Maluly Netto

MautoFecury

Alax Canzlani
Amon Bezerra
Carlos Batata

Marisa serrano
Ricardo Ferraço
Sérgio Carvalho

Walfrido Mares Gula

Eliseu Moura
Márcio Reinaldo Moreira

Simão Sessim

PT

PFL

PTB

PPB

PTB

PDT

PDT

PSDB

PMDB

Bloco PSB,PC do B

1 vaga
secretário: Rejane Salete Marque$,
Local: Servo de CPI, Anexo 11, Sala 151·B
Telefone: 318·7051

Pompeo de Mattos

Luiz Fernando

Nllton Capixaba

Fernando Gonçalves

COMISsolo ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE

EMENDA À CONSTlTUIÇolO NR 8S-A, DE 1999,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ACRESCENTA

O ART. 76 NO ATO DAS DISPOSIÇOES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" - FEF.

Proposição: PEC 85199 Autor: Poder Executivo
Presidente: Rubem Medina (PFL)
111 Vice-Presidente: José MilitA0 (PSDB)
2lI VIce-Presidente: Arlindo Chlnaglla (PTI .
3ll Vlce·Presidente: Luiz Fernando (PPB)
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)
Titulares Suplente.

. . .
Alexandre Santos
Anivaldo Vale
Basilio Vlllanl
José MilitA0
SIMo Torres
Veda Cruslus

Herculano Anghlnettl
Iberê Ferreira
Luiz Femando

Arlindo Chlnaglla
Or. Rôslnha
João Coser
Padre Roque

Jaime Fernandes
José Thomaz Nooõ
Leur Lomanto
Moreira Ferreira
~aulo Magalhães

. Robérto Brant
Rl,Ibem MEldlna

Femandó OIÍllz
. João Coiaço
João Henrique
José Borba
Pinheiro Landim
Salatiel .Carvalho



Regls Cavalcante (PPS) Airton Cascavel (PPS)
Secretária: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 16B-A
Telefone: 318·7067 FAX: 318-2140

Bloco (PSB, PCdoB)

,José Antonio Aldo Rebelo
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

l.lncoln Portela João Caldas

Suplentes
PFL

Gervésio Silva
Raimundo Colombo

PMDB
Domiciano Cabral

1 vaga
PSDB

Nelson Marchezan
1 vaga

PT
Carllto Merss

PPB

Hugo Biehl
PTB

lris Simões
PDT

Serafim Venzon

Fernando Marrani

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL NIl 7, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO XXIX DO

ART. 72 E REVOGA O ART. 233 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E PEC 264, DE

1995, DO SENHOR DEPUTADO. DILCEU
SPERAFICO, QUE "ALTERA O INCISO XXIX DO
ART.7l! DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA

Vicente Caropreso
Veda Crusius

Secretario: Valdivino To/entino Filho
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, sala 165·B
Telefone: 318-7063

Pompeo de Mattos

José Carlos Vieira
Pedro Bittencourt

Caio Riela

Luis carlos Heinze

Bloco (PSB, PCdoB)
Paulo Baltazar Evandro Milhomen

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Paulo José Gouvêa Pastor Valdeci Paiva

Osvaldo Biolchi
Renato Vianna

PPS
.1 vaga Airton Cascavel
Secretario: snvio Sousa da Silva
Local: Serv. Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
AVERIGUAR DENÚNCIAS DA OCORRêNCIA DE
PESCA PREDATÓRIA E TRABALHO ESCRAVO

NAS ÁGUAS DO LITORAL SUL DO BRASIL,
NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E

SANTA CATARINA
Proposição: Requerimento Autor: Fernando Marroni
Presidente: Fernando Marrooi (PT)
111 Vice-Presidente: Pedro Bittencourt (PFL)
211 Vice-Presidente: Vicente caropreso (PSDB)
311 Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
Relator: Renato Vianna (PMDB)

Titulares

1 v!lga

Reml.Trinta

André Benassl
Feu Rosa

José MilitA0
Nelson Otoch

2 vagas

Femando Ferro
Geraldo Magela

José Pimental
Waldir Pires

Celso Russomanno
2 vagas

Phllemon Rodrigues
5 vagas

Caio Riela
Fernando Gonçalves

Coriolano Sales

PV

Bloco (PSB, PCdoB)

PFL
Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
José Ronaldo
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza

PMDB
Gustavo Fruet
Osrnar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzeili

PSDB
Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
João castelo
Vicente Arruda
1 vaga

PT
Antonio Carlos Biscala
Iara Bernardi
Marcelo Oéda
Marcos Rollm

PPB
Augusto Nardes
Edrnar Moreira
Wagner Salustlano

PTB
Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

PDT
,José Roberto Batochlo

Pedro Eugênio
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Almeida de Jesus

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI NIl 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"
Proposição: PL 0634/75 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSDB)
111 Vice·Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
211 Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
311 Vice'Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)
Titulares Suplentes

AntOnio Geraldo
Cesar Bandeira

Eduardo Paes
Francisco Garcia
Pedro Blttencourt
Raimundo Santos
Werner Wanderer



MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA

Proposição: RCP 0014/95 Autor:João Maia e outros
Presidente: I\nivaldo Vale (PSDB)
19 Vice-Presidente: Jorge Costa (PMD8)
~ Vice-Presidente:
3g Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator: Luciano Plzzatto (PFL)
Titular.. Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº 20, DE 1995,
QUE uESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Proposição: PEC 0020/95 Autor: Eduardo Jorge e outros
Presidente: Rita Camata (PMDB)
19 Vice-Presidente: Leur Lomanto (PFL)
2Q Vice-Presidente:
3g Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL
AntOnio Jorge Adaudo Pereira
Luciano Plzzatto Airton Roveda
Pedro Pedrosslan Expedito Júnior
ZUa Bezerra Paulo Braga

PMDB
A1cestes Almeida Luiz 8ittencourt
Confúclo Moura Moacir Micheletto
Jorge Costa 1 vaga

PSDB
Anlvaldo Vale Arthur Virgílio
Rlcarte de Freitas 2 vagas
Xico Grazlano

PT
Adão Pretto 2 vagas
A101zlo Mercadante

PPB
Almir Sá Eurico Miranda
Gerson Peres Simão Sessim

PTB
Eduardo Seabra Renildo Leal

POT
Sérgio Barros 1 vaga

Bloco (PSB, pedoB)
1 vaga 1 vaga
Secretário: Ronaldo Alves da Silva
Local: Serviço de CPI, Anexo 11, Ssala 139-8
Telefone: 318-6879/318-7054

UNIFORMIZAR O PRAZO PRESCRICIONAL
PARA AÇÕES TRABALHiStAS", APENSADA.

Proposição: PEC 0007/99 Autor':Senado Federal o outros
Presidente:Rubens Furlan (PFL)
1g Vice-Presidente:Zenaldo coutinh() .(PSDB)
2g Vice-Presidente: Valdeci Oliveira. (PTy
3g Vice-Presidente:Herculano Anghinettl {PPB)
Relator: Ana Catarina (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL
Cleuber Cmeiro Ciro Nogueira
Expedito Júnior José Carlos Vieira
Gerson Gabrielli Luciano Plzzatto
lvanio Guerra Mauro Fecury
Luiz Moreira Ney Lopes
Paulo Marinho Raimundo Colombo
Rubens FurJan Rodrigo Mala (PTB)

PMOB
Ana Catarina Darcfslo Perondi
Igor Avelino Osmar Serragllo
João Mendes Osvaldo 8101001
Lamartine PoseUa Themfstocles sampaio
Silas Brasileiro 2 vagas
laire Rezende

PSOB
Feu Rosa Luciano Castro (PFL)
Nelson Otoch Paulo Mourão
Pedro Henry Sérgio Reis
Vicente Arruda 3 vagas
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

PT
Adão Pretto Paulo Rocha
Avenzoar Arruda 3 vagas
Rubens Bueno (PPS)
Valdeci Oliveira

PPB
Enivaldo Ribeiro Luiz Carlos Helnze
Herculano Anguinetti Nelson Meurer
João Pizzolatti 1 vaga

PTB
José Carlos Elias Nelson Marquezelll
Josué Bengtson 1 vaga

PDT
Celso Jacob Neuton Lima (PFL)

Bloco (P88, PCdoB)

Ricardo Maranhão Inácio Arruda
Bloco (PL, PIT, PMN, P8D. PSL)

João Caldas Paulo José Gouvêa
PP8

Femando Gabelra (PV) 1 vaga
Secretária: Heloisa Pedrosa Dlnlz
Local: S.rv. Coml88Oes Espclals, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318·6874 Fax: 318-2140

COMI8SAo PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR A

ARRECADAÇAo E DESTINAÇÃO DA VERBA
DA TAXA DE ORGANIZAÇÃO E

REGULAMENTAÇÃO DO MERCADO DE
BORRACHA - TORMB - NO QUE SE REFERE A

ATUAÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DO

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Cameiro
Leur Lomanto
Paes landim
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha

Darcfsio Perondi
Edison Andrlno
Elcione Barbalho
Rita Camara
laire Rezende
1 vaga

PFL

PMDB

Antônio Geraldo
Aroldo Cedraz

Cesar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

Cezar Schirmer
Germano Rigotto

4 vagas



PV

Bloco (PSB, PCdoB)

Secretário: Edla Calhelro Bispo

Haroldo lima Pedro Valadares
Bloco (PL, PST, PUN, PSD, PSL) ,

Bispo Wanderval Paulo Jos~ Gouvêa

1vaga

4 vagas

Custódio Mattos
Feu Rosa

João Almeida
Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa

1vaga

Cezar Schirmer
Germano Rigotto

4 vagas

Pedro Valadares

Fernando Gonçalves
Magno Malta

Carlos Cury
Júlio Redecker

Nela Rodo/to (PMDB)

Bloco PSB,PCdoB
Haroldo Lima

Bloco PL, PST, PUN, PSD, PSL
Bispo Rodrigues Paulo José Gouvêa

PV
Fernando Gabeira Ben-Hur Ferreira (PT)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

PFL
AntOnio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto
'Paes Landim
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha

PMDB
Darcrsio Perondi
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Múclo Sá
Rita Camata
Zalre Rezende

PSDB
Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly
Maria Abadia
1vaga

PT
Adão Pretto
Alolzio Mercadante
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia

PPB
Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

PTB
Duilio ,Pisaneschi
Eduardo Seabra

PDT
Neiva Moreira

Local: Servo Comissões fi!,~~i~, Anexo li, sala,165-B
Telefone: 318-7062/3HJ-~1;'R Fax: 318-2140

..... ,., ,'~.':L ,"I",

COMISSÃO ~ji~IAL DESTINADA A
PROFERIR pA,I;nSf;E:R À PROPOSTA DE

EMENDA À CON$J(g',UIÇÃO NQ 20, DE 1995,
QUE "ESTABELlêpE OPARLAMENTARISMO"

Proposição: PEC 0020195 Autor: Eduardo Jorge e Outros
Presidente: Rita Camàlá'(F'MDB)
1ll Vice-Presidente: Leur Larnanto (PFL)
2ll Vice-Presidente: ' ", ';
3ll Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)
Titulares Suplentes

AntOnio Geraldo
Aroldo cedraz

Cesar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

,..4 vagas

cúst~~uM::
Joãet, AI~ida
Marcio Fortes

Ricardo Ferraço
Saulo, .PedfQS8

Júlio Redêcker
Nelo Rodolfo (PMDB)

1 vaga

Fernando'G6nÇaJves
Magno"Malta

1 vaga

PTB

PDT

PPB

PSDB

Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

AdOlfo Marinho
BonifáciO de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly
MarIa Abadia
Paulo Kobayashi

Adão Pretto
A1olzio MercadantEi
Angela Guadagnin
Antonio CsrIos B1sca1a

Couracl Sobrlnho Aldir Cabral
Joaquim Franclaco José Carlos Vieira
JoH Carlol AI"uIa Oscar Andrade

PUDB
Euler MoraIs GIYcon Terra Pinto
Jorge Tadeu Mudalen Marçal Filho

PSDB
Chico da Princesa Alorzio Santos
Coronel Garcia Chiquinho Feitosa

PT
Pedro Wilson Padre Roque

PPB
Ary Kara João Tota

PTB
DulIIo Pisaneschl 1 vaga

PDT
Dr. Hélio Fernando Zuppo

FemaneJo Gabelra Ben-Hur Ferreira (PT)
secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo ComIssões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-7061

COMISslo ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEi NQ 9503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

ProposlçAo: Requerimento Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kàra (PPê) ,
1DVlct-Pre8ldente: Jorge Tadeu Mudalen
20 VIct·Prtlldll'ltt: Pedro Wilson (PT)
3D Vlct-Prtlldente: Coronll Garcia (PSDB)
Rllator: JOI' CarIoI Aleluia (PFL)
Tltullfll Suplentes

PflL

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota Evandro Mllhomen

Bloco (PL, PST, PUN, PSD, PSL)
Uncoln Portela João Caldas

Cunha Bueno
Fettar Júnior
Nelson Meurer

NeIva Moreira



Bloco (PSB, PC do B)
Agnelo Queiroz 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL) .
João Caldas Almeida de Jesus

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo 11, 8aIa165·B
Telefone318-8430 Fax: 318·2140

COMISsAo ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI NlI4.378, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FALêNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E

EMENDA À CONSTITU'Ç~Q N2 33, DE 1999,
QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA

CONSTITUIÇAO FEDERAL PERTINENTES À
REPRESENTAÇAo CLASSiSTA NA JUSTiÇA

DO TRABALHO". (JUrzeS'CLASSISTAS)
Proposição: PEC 33199 Aufor;- S8nádo Federal e Outros
Presidente: Pedro Henry (PSDB)
12 Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Marcelo Déda(PJ)
32 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
Relator: Paulo Magalhães (PFL)
Titulares Suplentes

Adauto Pereira
Expedito Júnior

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
Roberto Pessoa

1 vaga

Anivaldo Vale
BasRio Villani
Nelson Otoch

Vicente Caropreso
Veda Crusius

1 vaga

4 vagas

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira
3 vagas

PT

PFL

PSOB

PMOB

PPB

Ary Kara Almir Sá
Ibrahlrn AbI-Ackel .José Janene
Márcio Reinaldo Moreira S/mão Sesslm

PTB

Dulllo Pisaneschl 2 vagas
1 vaga

PDT
Fernando Coruja 1 vaga

Bloco.PIB, PCdoB
C1ernentlno Coelho (PPS) 1 vaga

João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbleri
Osvaldo Biolchí
Waldir Schmidt

Gerson Gabrieili
lavoisier Mala
Paulo Magalhães
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina
Rubens Furlan

Ademir Lucas
Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Max Rosenmann
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Jair Meneguelli
Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante

PPI

Rubens Bueno Pedro Eugênio
Secretária: Fátima MoreIra
Local: servo ComlS8Õ8e EspeciaIs, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7060

Bloco PL,PlT, PMN, PIO, PIL

Paulo José Gouvêa De Velasco

A RECUPERAÇAo DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONOMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS, E DÁ OUTRAS
. PROVIDêNCIAS"

Proposição: PL.4376193 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
111 Vice-Presidente:
2!1 Vice-Presidente: Waklomlro Fioravante (PT)
311 Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Reiator: Gerson Gabrieili (PFL)
TItu...... Suplentes

Ayrtan Xeréz

Eduardo Seabra

6 vagas

1 vaga

Hugo B1eh1
Pedro Corrêa

Ricardo Barros

Francisco Rodrigues
Gerváslo Silva
Mauro Fecury

Oscar Andrade
Paes Landim
Zezé Perreia
ZlIa Bezerra

Anlvaldo Vale
Arlhur VirgRio

Custódio Mattos
Joio AlmeIda

Marcu8 Vicente
Ronaldo cezar Coelho

Antonio Carlos Biscaia
Carlos Santana
Fernando Ferro

Paulo Rocha·

PT

PPS

PFL

PDT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Roberto Jefferson

Rubens Furlan

Delfim Netto
Jair Bolsonaro
Romel Anizio

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Marcelo Déda
Ricardo Berzoini

Fernando Coruja

Antonio Feijão
Lino Rossi
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Pedro Henry
Veda Crusius

Átila Lins
Cleuber Carneiro
Couraci Sobrinho
José Lourenço
Lavoisier Maia
Neuton Lima
Paulo Magalhães

Alberto Mourão
Cezar Schirmer
Gustavo Fruet
Jorge Tadeu Mudalen
José Chaves
Múcio Sá



COMlssAo ESPECIAL DESTINADA A, "
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE .

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Na 601, DE 1998,
QUE "ALTERAÂ RÉDAQÁO:OO ARTIGO 8t DA

, ,," CÓNSilTUIQÃÓ 'FEDERAL":' , ',>: .
e' ", (DI~EITOá'~~IAIS)"';""

Proposição: PEC 6061198 AUtór: SENADO"FEDERAL
Presidente: Maria Serrano (PSDB)
12 Vice-Presidente: Euler MoraIs (PUDB)

, 22 Vice-Presidente: Iara ,Bernardi (PT)
32 Vice-Presidente: Celso RU8SÓmano (PPB)
Relator: A1merinda de Carvalho (PFL) .
Titulares ' " , " Supleíltes

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

COMISsAo ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CON$TIT,UIÇAO Na 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A·RJDAÇAo DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PAI!Úc~aAFO 72 DO ART. 144 DA
CONSTITUIÇAQ.FI;DERAL", E APENSADA.

(SEGURAr.JÇA PÚBLICA)
Proposição: PEC 151/95,,:., Autor: Gonzaga Patriota e outros
Presidente: A1dir Cabral (PFL)
12 Vice-Presidente: Uoó RoSsi (PSDB)
22 Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
32 Vice-Presidente: EdmarMoreira (PPB)
Relator: Alberto Fraga'(PMDB)
Titulares Suplentes

Arnaldo Faria de Sá
Walfrido Mares Guia Edmar Moreira

1 vaga Pedro Corrêa

Almerinda de Carvalho
Celcita Pinheiro
Laura Camelro
Medeiros
Nice Lobão
Ursicino Queiroz
Zezé Perrella

Ana Catarina
Euler Morais
Femando Diniz
Freire Júnior
João Mendes
Nelson Proença

Adolfo Marinho
Dino Femandes
Flávio Ams
Lídia Quinan
Maria Abadia
Marisa Serrano

Angela Guadagnin
AvenzOár ArrjJda
GUmar Macfíado
lára Bernardi

Celso Russomano
José Unhares
1 vaga

Eduardo Seabra
1 vaga

PFL

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

Aracely de Paula
Costa Ferreira

Francisco Garcia
Ildefonço Cordeiro

Luis·Barbosa
Roberto Pessoa

1 vaga

Arnlándo Abmo
Osmânlo Pereira

'.4 vagas

Badu Picanço
Danilo de Castro

Fátima Pelaes
Marinha Raupp

2 vagas

Henrique Fontana
Walter Pinheiro

2 vagas

Wagner Salustlano
Yvonilton Gonçalves

1 vaga

Abelardo Lupion
A1dir Cabral
Gervásio Silva
José Thomaz Nonô
Laura Camelro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
Nelo Rodolfo

Coronel Garcia
Uno Rossi

, Marcus Vicente
'Moron! Torgan (PFL)
Paulo Feijó
Zulaiê Cobra

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos RoIim
Nelson Pellegrino

PFL

PMDB

PSDB

PT

PPB

Adauto Ferreira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Alberto Mourão
Mendes Ribeiro Filho
Philemon Rodrigues

Ricardo Noronha
Synval Guazzelli

1 vaga

Antonio Feijão
Amon Bezerra
Badu Picanço

Max Rosenmann
Zenaldo Coutinho

1 vaga

Antonio Carlos Biscaia
Carlos Santana

'FernandO Marroni
Wellington Dias

Jair Bolsonaro
2 vagas

Eber Silva
PDT

Seraflm Venzon Luiz Antonio Fleury
PTB

Roberto ~.efferson

Djalma Paes

Cabo Júlio

Sloco (PIS, PedoS)
Jandira FeghaJi

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Eujácio Simões

PPS

PDT
Eurfpedes Miranda Wanderley Martins

Bloco (PSS, PedoB)
Gonzaga Patriota Agnelo Queiroz

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

PPS

1 vaga Regis Cavalcante Airton Cascavel Regis Cavalcante



Ben-hur Ferreira (PT) secretário(a): Erln Janner CoIta GorInI
Locai: Servo Comi886es Exp8ciaIa, Anexo li, SaJI,l165-B
Telefone: 318-7067 Fax: 318-21.40

Bloco (PSS, PCDOB)
Jandira Feghali Evilásio Farias

Bloco (PL, PST, PMN, PIO, PSL)
Pedro Canedo Marcos de Jesus

. : ..COMlSs.Ao ,E$Pt=.CIA~'Q.ESTlN~DAA .
ACRESCENTAR DISPOStTlVO AO ART. 195 DA

CONSTITUIÇÃQ F~REfI~'-,tRE~URSO DA
SEGURIDADE SOC;IAL AO SUS)

Proposiç4o: PEC 82195 Autor: Carlos Mosconi e Ouatros
Presidente: Nelson Marchezan,(PSDB)
19 Vice-Presidente: Darcíslo.Perondi (PMDB).
2g Vice-Presidente: José Unhares (PPB)
3g Vic~-Pre~idente: Henrique Forit8na (PT)
Relator: Ursicino Queiroz (PFL)

1 vaga

2 vagas

Enio Bacci

Suplentes

Nilton Baiano
Oliveira Filho
Pedro Corrêa

AntOnio Geraldo
Celcita Pinheiro
Gerson Gabrielli

Jairo Ali
José Ronaldo

2 vagas

Confúcio Moura
Jorge Costa

Ricardo Noronha
Teté Bezerra

2 vagas

Alexandre Santos
Eduardo Barbosa

Fátima Pelaas
Jovair Arantes

Pedro Henry
1 vaga

Angela Guadagnin
Antonio Palocci
Carlos santana

Maria do Carmo Lara

PT

PV

PFL

PPB

PDT

PTB

PSOB

PMoa

Alcione Athayde
Dr. Benedito Dias
José Unhares

Femando Gonçalves
Roberto Jefferson

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana

Fernando Gabelra'

AIrton Dipp

Almerinda de Carvalho
Francisco Coelho
José Lourenço
Lavoisier Maia..
Marcondes Gadelha
Paes Landim
Ursicino Queiroz

Armando AbOlo
Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Lídia Quinan (PSDB)
Maria Elvira
Pinheiro Landim

TItulares

Local: Sel'V.;Comiss6es,~peciais,Anexo,lI,~sala 165-B
Telefone:·318 0767

1 vaga

Alberto Mourão
Nelo Rodolfo

4 vagas
Amon Bezerra
Carlos Mosconi
Nelson Marchezan
Osrnânio Pereira (PMDB)

Aloízio Santos Rafael Guerra
Badu Picanço" 'Vicente Caropreso

Danilo de Castro
Max Rosenmann

Pedro Canedo
1 vaga

Suplentes

Antônio Geraldo
Arolde de Oliveira

Claudio Cajado
Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia

José Lourenço
ZUa Bezerra

PT
Antonio Palocci

Iara Bemardi
2 vagas

PPB
João Pizzolatti

Luís Carlos Heinze
1 vaga

PTB
Celso Glglio

POT
1 vaga

PFL

PSDB

PUDB

COMISSÃO ESPECIAh.'Ó'ESTINADA A
PROFERIR PARECER'AiPlil'OPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUIÇAo'NQ 407, DE 1996,
QUE "ALTERA A REDA(jAo;oo ART. 100 E

ACRESCENTA ARTIGO-AO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSrrrUCIONAIS
TRANSITÓRlAS~'(PRECATÓRIOS)

Bloco (PSB, PCdoB

PV

Expedito Júnior
José Carlos Vieira
Luciano Castro
Moroni Torgan
Raimundo Colombo
Roberto Brant
Ronaldo Vasconcellos

Titulares

Carlito Merss
Femando Marroni
Professor Luizinho
1 vaga

Gustavo Fruet
Jorge Alberto
Jurandil Juarez
Milton Monti
Ricardo Izar
Salatiel C~rvalho

André Benassi
Lúcia Vânia
Nilo Coelho
Paulo Kobayashi
Sérgio Guerra
Vicente Caropreso

Duilio Pisâneschl

Proposição: PEC 0407/96 Autor: Luciano Castro e Outros
Presidente: Nelson Meurer (PPB) .',' .
1g Vice-Presidente: Milton Monti (PMDB)
2g Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3g Vice-Presidente: Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Relator: André Benassi (PSDB)

Felter Júnior
Ibrahim Abi-Ackel
Nelson Meurer

Enio Baccl

José Antonio
Bloco (PL, PST, PUN, PSO, PSL)

Eujácio Simões Almeida de Jesus

secretária: Heloisa Pedrosa Dini2!
Locai: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone.: 318 6874

Femando Gabeira
secretário: ErlesJanner Gorlnl



Secretário: Francisco Lopes
Local: servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318·7066 Fax: 318-2140

Suplentes

Regis cavalcante
PPS

Átila Lins
Elton Rohnelt

Gervásio Silva
Ildefonço Cordeiro

José Mendonça Bezerra
Pedro Pedrossian

Roberto Pessoa
PMDB

Hermes Parcianello
José fndio

Osvaldo Reis
3 vagas

PSDB
Alberto GoIdrnan

carlos Batata
Nelson Otoch

Sérgio carvalho
2 vagas

PT
4 vagas

PPB
Roberto Balestra

Vadão Gomes
1 vaga

PTB
Josué Bengtson

PDT

Márcio Bittar

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI NR 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A

CRIAÇÃO DA AG!NCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES, E DÁ OUTRAS

PROVID!NCIAS"

João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias
1 vaga

Affonso Camargo
Darci Coelho
Deusdeth Pantoja
José Rocha
Moreira Ferreira
Paulo Octávio
Roberto Brant

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Fernando

Gessivaldo lsaias
Jorge Alberto
Júlio Delgado
Mattos Nascimento
Norberto Teixeira
Paulo Lima

PFL

12 Vice-Presidente: Mattds Nascimento (PMDB)
22 Vice-Presidente: Joio PJl!J1O (PT)
32 Vice-Presidente: Augu~tóFranco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ack91 (PPB)
Titulares

Augusto Franco
Dr. Heleno
Jovair Arantes
Ricarte de Freitas
Silvio Torres
Vicente Arruda

Celso Giglio

Fernando Coruja José RobertO Batochio
Bloco (PSB, PCdoB)

• Evilásio Farias José Antonio
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL) ..

Almeida de Jesus Cabo Júlio

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Servo Comissões Expeciais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 639, DE 1999,
QU~_j)ÁNOVAREDAÇÃO AO $ 52 DO ART. 14
~A CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 4, DE 1999, ,

QUE "DA 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 SUBSTITU[DO NOS SEIS MESES ANTE
RIORES AO PLEITO", APENSADA ÀQUELA

(INELEGIBILIDADE)
Proposição: PEC 639/99 Autor: José carlos Aleluia e Outros
Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)

Titulares Suplentes
PFL

Ronaldo Vasconcellos t vaga
PMDB

Glycon Terra Pinto 1 vaga)
PSDB

Antonio Feijão 1 vaga
PT

Luiz Sérgio 1 vaga
PPB

Jair Bolsonaro 1 vaga
PTB

Eduardo Paes 1 vaga
PDT

Agnaldo Muniz 1 vaga

Jandira Feghali
Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Pastor Valdeci Paiva . '1 vaga
PPS

Regis Cavalcanti 1 vaga

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
FISCALIZAR OS EXERC[CIOS DE

EMERGÊNCIA NA USINA NUCLEAR ANGRA 11
Proposição: Autor: Deputado Fernando Galíeira
Presidente: Ronaldo Vasconcellos (PFL)
12 Vice-Presidente: Luiz Sérgio (PT)
22 Vice-Presidente: Antonio Feijão (PSDB)
32 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
Relator: Fernando Gabeira (PV)



Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
12 Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
22 Vice-~reE!ldente: Geraldo S,imÕ9S (PT) ,
32 Vice-Presidente: Herculano Anghln~tti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL) " ".

'.,• .;' • - .,'!; .'\..,

TltulJlres, , Suplentes

Dumo Pisaneschi
PDT

Bloco (PSB, PCdoB)

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

B. Sá
Mário Negromonte
Zenaldo Coutinho

3vagas

'Henrique Fontana
3 vagas

AntOnio Jorge
Nelson Marquezelli

Fernando Coruja
, PSD, , PSL)
Almeida de Jesus

PMN,

'PT,

6 vagas

:~CláiJdio Cajaç/o
,~r.a!'l(;isco Coelho

Lâel Varella
'Nauton Lima

Oscar Andrade
Pedro Fernandes
Werner Wanderer

PPB

PTB

PDT

PSOS,

PMOB,

PST, '

Proposição: PL 1.615199, ~.",i'; ,Autor: Poder Executivo
Presidente: João Henrique (PMQB)" .".'
12 Vice-Presidente: Basflio Villan((~~lWr '
211 Vice-Presidente: Teima de So4"i~.<J;í~),<
32 Vice-Presidente: '
Relator: Eliseu Resende (PFL)
Titulares Sup,,"..

PFL
, ',José 'CarlOs Al~iJla :,Affonso Camargo 'Alellr Cabllll

Aracely de Paula ' ,Átiía,L,ins, ' JOSé Ronllldo ";, :~: '
Eliseu Resende Ciro, Nogueira, ' :'Lurs BárbOsâ': ,
IIdefonço Cordeiro Francisco Rodrigues Medeiros
José Rocha João Ribeiro Moreira Ferreira
Neuton Lima Lurs Barbosa Mussa Demes
Oscar Andrade Raimundo Colombo Roland' Lalligne

PMDS
AntOnio do Valle Barbosa Neto Armando, Monteiro
Domiciano Cabral Darcrsio Perondi Darcrsio Perondi
João Henrique Múcio Sá Eunrcio Oliveira
José Borba Phllemon Rodrigues Jorge Alberto
Marcelo Teixeira Ricardo Izar Osmar .serraglio
Pedro Chaves 1 vaga Pedro lrujo

PSDB
Alberto Goldman Chico da Princesa Alexandre Santos
Basilio ViJlani ' Feu Rosa Carlos MOSconi
Mário Negromonte Mareio Fortes h1Sldo Leitão '
Paulo Feijó 3 vagas LuizC8r1os Hauly
Romeu Queiroz Nelson Otoch
Snvio Torres Veda Crusius,

PT
Carlos Santana João-Coser ',Arlindo Chinaglia " '
Pedro Celso Luiz Sérgio' ,Geraldo Simões
Teima de Souza Pedro Wilson José Pimentel
Wellington Dias Valdeci Oliveira Marcelo Déda

PPS "
b •.•. , " "

Almir Sá Alcione Athayde Herculano Anghinetti
Ary Kara Francisco Silva Nelson Meurer
Telmo Kirst Júlio' Redecker , Pedro 'Corrêa

PTS

1 vaga
Jandira Feghali 1 vaga' 'ElJoco (PSB, PCdoB)

PV ',Jandira Feghali '
Airton Cascavel (PPS) Edinho Araújo (PPS) ,'. , "Pf»S'
Secretária: Leila Machado , , ' '" ".' Pedro Eug~ni!? :,: "::, . " : , ' Edinho Araújo
Local: SerVo De Comissãel'l EspeciaiS,' "nexo '11,'Sala12iH~ .,'.. "" '," "" , , .. ' :'", ' " /
Telefone: 318-8434 ' " " Secreb1l:1ó: Silvio SOusa d~ SIlVe:: , ,.

Local: Sêr'v.de'Coriliss6es EapéCiai', Anexo li; Sala 165-B
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

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 136199 Autor: Poder Executivo

I
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

DESTINADA A INVESTIGA OS REAJUSTES DE
PREÇOS E A FALSIFICAÇÃO D~

MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPIT~LARES

E INSUMOS DE LABORATÓR~OS

Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
12 Vice-Presidente:
211 Vice-Presidente: Geraldo Magela (PT)
32 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Ney Lopes (PFL)



Bloco (PSB, PCdoB)
Vaneua Grazziotin Sérgio Novais

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
B1lpo Wanderval Robério Araújo

secretário: Valdlvlno ToIentino Filho
Local: Serviço de CPI, Anexo 11
Telefone: 318·7063

COMlssAo ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE .

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBsíDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLICÁVEL AOS TR~S PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"

Agnaldo Muniz 1 vaga
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Paulo José Gouvêa Almeida de Jesus
Bloco (PSB, PCdoB)

Tltul.....

Medeiros
Neuton Lima
Ney Lopes
Robson Tuma

Flávio Derzi
Luiz Blttencourt
Salatiel Carvalho

Carlos Mosconi
Nelson Marchezan
Vicente Caropreso

Arlindo Chlnaglia
Geraldo Magela

lris Simões

Alceu Co/lares

PFL

PMDB

PSDB

PT

PPB

PDT

Suplentes

Almerinda de Carvalho
Átila Lins

José Carlos Vieira
José Ronaldo

Eunício Oliveira
Gustavo Fruet

João Colaço

Luiz Ribeiro
Max Rosenmann

Saulo Pedrosa

Eduardo Jorge
Ricardo Berzolni

Renlldo Leal

Airton Dipp

Relator: Vicente Arruda (PSOB)
Titulares

PFL
Darci Coelho
Jaime Martins
João Ribeiro
José Ronaldo
José Thomaz Nonô
Luciano Castro
Paulo Marinho

PMDB
Cezar Schirmer
Gastão Vieira
Hélio Costa
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Ricardo Izar

PSDB
Adelson Ribeiro (PSC)
Alexandre Santos
Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro
Raimundo Gomes de Matos
Vicente Arruda .

PT
Antonio Carlos Biscaia
Fernando Marroni
Geraldo Magela
Marcelo Déda

PPB
Cleonâncio Fonseca
Hugo Biehl
Jonival Lucas Júnior

PTB
Celso Giglio
Walfrido Mares Gula

PDT

Suplentes

José Carlos Coutinho
Mauro Fecury

Nlce Lobão
Oscar Andrade

Paulo Braga
Raimundo Colombo

Robson Tuma

Barbosa Neto
Marçal Filho

Osvaldo Reis
3 vagas

Jutahy Júnior
Lino Rossi

Marcus Vicente
Niclas Ribeiro

Saulo Pedrosa
1 vaga

4 vagas

Gerson Peres
Romel Anízio

Yvonilton Gonçalves

Silas Câmara
1 vaga

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140

Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1R Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
2R Vice-Presidente: Femando Marroni (PT)
3RVice·Presidente: Jonival Lucas Júnior (PPB)

Givaldo Carimbão

Márcio Bittar
PPS

1 vaga

C1ementino Coelho

EDiÇÃO DE HOJE~ 488 PÁGINAS


